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Профіль освітньої програми
«Теплоенергетика»
1.
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Повна назва вищого
навчального закладу
та структурного

підрозділу

зі

спеціальності

М.)

144

-

Загальна інформація

Державний вищий навчальний заклад «Приазовський державний
технічний університет», кафедра Промислових
теплоенергетичних установок та теплопостачання

Ступінь вищої освіти Другий ступінь вищої освіти, магістр з теплоенергетики.
та назва кваліфікацп
мовою оригіналу
ТШ диплому та обсяг Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС, термін навчання
1,5 роки
освітньої програми
Наявність акредитації - Міністерство освіти і науки України, Державна акредитаційна

Передумови
Термін дії освітньої

комісія;
- Україна;
- період акредитації * 2016-2026 рр.;
- сертифікат серія НД, М 0588715
НРК України - 7 рівень, РО-ЕНЕА - другий цикл,
ЕОР-ЬЬЬ - 7 рівень
Наявність першого ступеня бакалавра
Термін підготовки 1,5 роки 2016-2018 рр.

програми
Інтернет-адреса

ішр://рзїи.е6и/иЮінформація/освітні програми.

Цикл/рівень

постііп-[ого

розміщеі-п-[я

і

ошсу

освітньої програми

2 - Мета освітньої програми

Надати теоретичні та практичні знання та уміння, необхідні для розвитку творчих
здібностей при розв”язанні складних проблем у галузі теплоенергетики, проектування та
виконання інженерних завдань з моделювання та розрахунку теплоенергетичного і
теплотехнологічного обладнання.
Підготовка фахівців, здатних самостійно проводити проектування, аналіз ефективності
та надійності, оптимізацію теплоенергетичних пристроїв та систем; застосовувати сучасні
енергоефективні технології; підвищувати екологічну безпеку.
3 - Характеристика освітньої програми

Предметна область
(галузь знань,
спеціальність,
спеціалізація (за
наявності))

14

Електрична інженерія.

144 Теплоенергетика.

Об'єкти вивчеішя: теплоенергетичне обладнання теплових,

атомних електростанцій та промислових підприємств; парові,
водогрійні котли; теплові двигуни; тепло- та масообміні апарати;
теплонасосні та холодильні установки; теплоносії та робочі тіла;
системи обліку енергії та параметрів енергоносіїв; системи
регулювання та автоматизації теплоенергетичних об'єктів;
інженерні системи забезпечення клімату.
Теоретичншй зміст предметної області: теоретичні та практичні
знання математичного апарату, теорій гідрогазодинаміки,
тепломасообміну, технічної термодинаміки, технічної механіки та
конструкційних матеріалів, комп”ютерних технологій.
Методи, методики та технології одержання, передачі,
ефективного та екологічного використання енергії; технології
експлуатації,
моніторингу
проектування,
контролю,
дослідження
в
обладнання,
процесів
енергетичного
устаткуванні;
фізичного
та
методи
теплоенергетичному
математичного моделювання та обробки даних; методики

Орієнтація освітньої
програми

Основншй фокус

освітньої програми

Особливості програми

Придатність до
працевлаштування

розрахунку та проектування енергетичного обладнання на основі
комп”ютерних технологій.
Засоби, пристрої, системи: основне і допоміжне устаткування,
засоби
обладнання,
ПРОЄКТУВаННЯ
ТЄПЛОЄНЄРГЄТИЧНОГО
ТеХНОЛОГіЧНОГО,
засоби
автоматизації
та
керування;
ДіаГНОСТИЧНОГО,
1НСТРУМЄНТЗЛЬН0ГО,
метрологічного,
інформаційного та організаційного забезпечення виробничих
процесів.
Нормативна частш-[а - 40,0 %
Варіативна частш-[а * 26,7 %
Практична частш-[а * 33,3 %
Освітньо-професійна.
Орієнтує на актуальні спеціалізації, в рамках яких можлива
подальша професійна та наукова кар”єра: теплоенеретика та
теплотехніка, теплові електричні станції, теплоенергегетичні
системи
системи,
теплопостачання,
комунального
енергоспоживання, виробництво та розподіл енергоносіїв,
енерозбереження.
Спеціальна освіта в галузі спеціальності Теплоенергетика та
теплотехніки з можливістю набуття необхідних професійних та
дослідницьких навиків.
Ключові слова: теплоенергетика, виробництво та споживання
енергетичних ресурсів, енергозбереження
Характерною особливістю даної програми е поглиблене вивчення
дисциплін, що спрямовані на дослідження технологій ефективної
генерації та використання традиційних та альтернативних
в
процесів
енерготехнологій,
теплових
моделювання
теплоенергетичних установках, постановка експериментів та
обробка дослідних даних з метою оптимізації теплоенергетичного
устаткування та аналізу показників його роботи, підвишення
наявність
надійності
обладнання;
теплоенергетичного

магістерської практики б кредитів ЄКТС
4 - Придатність до працевлаштуваш-[я
Магістр здатний виконувати у вище

зазначених видах
економічної та науково-технічної діяльності наступні, за
Національним класифікатором України ”Класифікатор професій”
К. 2010,
ДК 003:2010 // Держспоживстандарт України.
професійні роботи:
21432 * інженер-енергетик;
21452 * інженер-конструктор (механіка);
21452 * інженер з теплофікації сільськогосподарського
підприємства;
21452 * інженер з комплектації устаткування;
21462 * інженер-лаборант;
21462 * інженер з паливно-мастильних матеріалів;
21472 * інженер з вентиляції;
2149.1 * молодший науковий співробітник;
21492 * інженер-дослідник;
21492 * експерт із енергозбереження та енергоефективності;
21492 * консультант із енергозбереження в будівлях;
21492 * консультант із енергозбереження та енергоефективності;
21492 * інженер з налагодження і випробувань;
21492 * інженер з розрахунків та режимів;
21492 * інженер з охорони навколишнього середовища;

і

21492 * інженер із впровадження нової техніки й технології;
21492 * конструктор (енергетика);
21492 * консультант (енергетика);
23102 * асистент;
23102 * викладач вищого навчального закладу;

2320 * викладач професійно-технічного навчального закладу.
Фахівець з теплоенергетики може займати інженерні та керівні
посади, передбачені «Довідником кваліфікаційних характеристик
професій працівників». Краматорськ, центр продуктивності,
1998,
квалификационных
«Справочником
характеристик
профессий работающих», том 1, выпуск 62 НИП и ВЦ
“Укрэнерготруда” Министерства энергетики Украины”. * Киев,
1998,
номенклатурами посад промислових підприємств,
організацій,
та
проектно-конструкторських
наукових
підприємств, організацій житлово-комунального та сільського
господарств; об”єктів водного та залізничного транспорту;
різного роду фірм, агенцій, асоціацій та інших структур, профіль
яких, або окремі напрямки діяльності яких відповідають
одержаній кваліфікації:
- теплоенергетик відділів головного енергетика, головного
теплотехніка, головного механіка на промислових підприємствах
усіх галузей, в енергопостачальних компаніях, в енергогосподарствах міст, агропромислового комплексу та транспорту;
- теплоенергетик у державних інспекціях з енергозбереження,
управлінь чи відділів з енергозбереження в обласних державних
адміністраціях;
теплоенергетик фірм з надання консалтингових й
енергоаудиторських послуг;
- теплоенергетик з аналізу енергоефективності розробок у
проектних, конструкторських й академічних науково-дослідних
організаціях;
- теплоенергетик або консультант в комерційних підрозділах
підприємств, організацій та фірм, пов'язаних з постачанням,
продажем, рекламою теплоенергетичного і теплотехнологічного
обладнання та ін.;

інші посади, однією з основних функцій яких є управління
енерговикористанням.
-

Подальше навчаі-п-[я

Можливість навчання в аспірантурі за третім науковим рівнем
освіти
5

Викладання та
навчаІ-п-[я
ОЦіІ-поваш-[я

Викладання та оцішовання

Лекції, практичні та лабораторні заняття, дослідження, участь у
міждисциплінарних
тренінгах,
та
самонавчання,
проектах
підготовка
проблемно-орієнтоване навчання,
магістерськоїроботи

Усні та письмові екзамени, курсові роботи, поточний контроль,
заліки, практика, презентації, магістерська робота.
6

Інтегральна
компетентність

-

-

Програмні компетентності

Здатність розв”язувати складні задачі і проблеми у
теплоенергетичній галузі або у процесі навчання, що передбачає
проведення досліджень та/або здійснення інновацій та
характеризується невизначеністю умов і вимог.

Загальні
компетентності (ЗК)

ЗК1.Знання та розуміння предметної області та розуміння
професії.
ЗК2.Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗКЗВміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
ЗК4.Здатність проведення досліджень та аналізувати отримані
результати на відповідному рівні.
ЗК5.Здатність розробляти та управляти проектами.
ЗК6.Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних
робіт.

ЗК7.Здатність спілкуватися з нефахівцями своєї галузі (з
експертами з інших галузей).
ЗК8.Визначеність і наполегливість шодо поставлених завдань і
взятих обов”язків.
ЗК9.Прагнення до збереження навколишнього середовища.
ЗК10.Здатність діяти соціально відповідально та громадянсько
свідомо
Фахові компетентності ФК1.Здатність розробляти, застосовувати та удосконалювати
математичні моделі, наукові і технічні методи та сучасне
спеціальності (ФК)
комп'ютерне програмне забезпечення для вирішення інженерних
завдань в теплоенергетичній галузі.
ФК2.Здатність застосовувати, інтегрувати та аналізувати знання і
розуміння з інших інженерних дисциплін.
ФК3.Здатність застосовувати системний підхід, знання сучасних
технологій та методів при проектуванні та експлуатації
теплоенергетичного обладнання.
ФК4.Здатність продемонструвати знання і розуміння формування
і застосування математичних принципів і методів, необхідних в
теплоенергетичній галузі.
ФК5.Здатність запропонувати і обґрунтувати заходи з підвищення
ефективності теплоенергетичних об'єктів і систем з урахуванням
обмежень, включаючи ті, шо пов”язані з проблемами охорони
природи, сталого розвитку, здоров'я і безпеки та оцінками ризиків
в теплоенергетичній галузі.
ФК6.Здатність аналізувати і розробити заходи з підвищення
ефективності систем і компонентів на основі використання
аналітичних методів і методів моделювання в теплоенергетичній
галузі.

ФК7.Здатність застосувати знання і розуміння комерційного та
економічного контексту в теплоенергетичній галузі.
ФК8.Здатність
розуміння
застосувати
ширшого
міждисциплінарного інженерного контексту і його основних
принципів.
ФК9.Здатність застосувати розуміння питань використання
технічної літератури та інших джерел інформації в
теплоенергетичній галузі.
ФК10.Здатність розробляти, впроваджувати і супроводжувати
проекти з урахуванням всіх аспектів проблеми, яка вирішується,
включаючи проектування, виробництво, експлуатацію, технічне
обслуговування та утилізацію теплоенергетичного обладнання.
ФК11.Здатність дотримуватись професійних і етичних стандартів
високого рівня у діяльності в теплоенергетичній галузі.
аспектів
якості
ФК12.Здатність
в
дотримуватись
теплоенергетичній галузі.
ФК13.Здатність застосувати знання характеристик і властивостей

Знаю-[я:

УМіІ-п-[я

матеріалів, обладнання, процесів в теплоенергетичній галузі.
ФК14.Здатність застосувати обізнаність з питань інтелектуальної
власності та контрактів в теплоенергетичній галузі.
ФК15.Здатність застосовувати науковий підхід при проектуванні,
аналізі та модернізації теплоенергетичних об'єктів і систем.
7 - Програмні результати навчаш-[я
РНІ. і розуміння математики, фізики, хімії, гідрогазодинаміки,
тепло - та масообміну, технічної термодинаміки, міцності,
трансформації (перетворення) енергії, технічної механіки,
теплотехнічних процесів та обладнання, економіки на рівні,
необхідному для досягнення інших результатів освітньої
програми.
РН2. і розуміння спеціальних інженерних, економічних та
екологічних аспектів, на рівні, необхідному для досягнення
результатів освітньої програми, в тому числі із урахуванням
останніх досягнень науки і техніки.
РНЗ. і розуміння специфічних аспектів відповідної спеціалізації
на рівні, необхідному для досягнення інших результатів освітньої
програми.
РН4. основних аспектів впровадження та супроводження проектів,
інноваційної діяльності та захисту інтелектуальної власності.
РН5. та досвід застосовування методик проектування і
дослідження, а також їх обмежень відповідно до інших вимог
освітньої програми.
РНб. систематичне розуміння ключових аспектів та концепцій в
теплоенергетичній галузі, технології виробництва, передачі,
розподілу і використання енергії.
ПРНІ. аналізувати, застосовувати та створювати складні
інженерні технології, процеси, системи і обладнання відповідно
до спеціальності «Теплоенергетика»; обирати, аналізувати і
розробляти придатні типові аналітичні, розрахункові та
експериментальні методи; аналізувати результати таких
досліджень.
ПРН2. ставити та/або вирішувати інженерні та наукові завдання
відповідно до спеціальності «Теплоенергетика»; з урахуванням
важливості нетехнічних (суспільство, здоров'я і безпека,
навколишнє середовище, економікаі промисловість) обмежень.
ПРНЗ. розробляти, проектувати, модернізувати і аналізувати
складні вироби в теплоенергетичній галузі, процеси і системи, що
задовольняють встановленим вимогам, які можуть включати
обізнаність про нетехнічні (суспільство, здоров'я і безпека,
навколишнє середовище, економіка і промисловість) аспекти;
аналізувати адекватність методології проектування.
ПРН4. використовувати передові досягнення при проектуванні
об”єктів в теплоенергетичній галузі.
ПРН5. здійснювати аналіз необхідної інформації з технічної
літератури, баз даних та інших відповідних джерел інформації, на
цій основі здійснювати моделювання з метою детального
вивчення і дослідження теплофізичних та інших процесів, які є
предметом освітньої програми.
ПРНб. застосовувати методи планування експериментальних
досліджень, проводити їх за допомогою інструментальних засобів
(вимірювальних приладів) та оброблювати результати за
допомогою обчислювальної техніки, оцінювати адекватність

результатів досліджень.
ПРН7. практичні навички з обґрунтування та реалізації
досліджень
інженерних проектів, проведення обстежень та
освітньої
відповідно до спеціалізації вимог
програми.
ПРН8. розуміння та практичні навички з вибору та обґрунтування
застосовування матеріалів, обладнання та інструментів,
інженерних технологій і процесів, а також обмежень щодо них у
теплоенергетиці.
ПРН9.
в
інженерної
застосовування
норм
практики
теплоенергетиці.
ПРНІО. урахування нетехнічних (суспільство, здоров'я і безпека,
навколишнє середовище, економіка і промисловість) наслідків
інженерної практики.
ПРН11. донесення суджень з питань теплоенергетики, які
враховують відповідні технічні, екологічні, економічні, соціальні
та етичні проблеми.
ПРН12. керувати та бути відповідальним виконавцем
розроблення, впровадження та супроводження проектів (або їх
частини) у теплоенергетиці, беручи на себе відповідальність за
прийняття рішень.
ПРН13. здатність ефективно спілкуватися з питань ділових
відносин, інформації, ідей, проблем та рішень з керівним,
інженерним співтовариством і суспільством загалом.
ПРН14. здатність ефективно працювати в національному та
міжнародному контексті, як особистість і як член команди, і
з
ефективно
співпрацювати
керівниками,
інженерами,
працівниками, фахівцями та громадськістю.
ПРН15. здатність самостійно навчатися протягом життя з
урахуванням попередньо набутого досвіду.
ПРН16. здатність відстежувати розвиток науки і техніки та
застосовувати сучасні знання.
ПРН17. здатність адаптуватись до нових умов та самостійно
приймати рішення;
ПРН18. здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи
та досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної
етики;

ПРН19. здатність демонструвати розуміння засад охорони праці,
електробезпеки та їх застосування.
8 - Ресурсне забезпечеІ-п-[я реалізації програми
Кадрове забезпечеьшя Понад 70% професорсько-викладацького складу, задіяного до
викладання професійно-орієнтованих дисциплін, мають наукові
ступені за спеціальністю
Наявність
Матеріально-технічне
програмного забезпечення, що моделює інноваційні
технології у сфері теплоенергетики; технічного набору
забезпечеІ-п-[я
інструментів, за допомогою яких забезпечується надання
компетенцій з теплоенергетики (електронні термометри,
пірометри, тепловізор, газоаналізатор тощо)
Використання віртуального навчального середовища ДВНЗ
Інформаційне та
«Приазовський
державний технічний університет» та авторських
навчально-методичне
забезпечеІ-п-[я
розробок професорсько-викладацького складу.
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- Академічна мобільність

Національна кредитна На основі двосторонніх договорів між ДВНЗ «Приазовський
мобільність
державний технічний університет» та технічними університетами
України.

Міжнародна кредитна
мобільність

У рамках програми ЄС Еразмус+ на основі двосторонніх
договорів між ДВНЗ «Приазовський державний технічний
університет»та навчальними закладами країн-партнерів

Навчання іноземних
здобувачів вищої
освіти

Можливе, після вивчення курсу української мови

Перелік компонент освітньо-професійної/науковоїпрограми та їх
логічна послідовність
2.

2.1. Перелік компонент ОП

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни,
курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна
робота)

Код н/д

2

1

Обов'язкові компоненти ОП
ОКІ. Внутрішньофірмовий менеджмент
ОК 2.
ОК3
.

ОК4.
ОК5.
ОКб.
ОК7.
ОК8.
ОК9.
ОК10.
ОК1 1.

Ділова іноземна мова
Інтелектуальна власність
Моделювання та оптимізація теплоенергетичних
установокі систем
Режими ТЕС
Теплоенергетичні системи промислових підприємств
Педагогіка вищої школи
Планування наукових досліджень
Системний аналіз та менеджмент енергетичного
комплексу
Екологічні, технічні та економічні проблеми розвитку
енергетики України
Використання нетрадиційних і вторинних джерел
енерг11

Загальншй обсяг обов'язкових компонент:
Вибірковікомпоненти ОП
ВБ 1.1. Газові та парогазові установки ТЕС
ВБ 1.2. Енергоменеджмент у промислововсті
ВБ 1.3. Надійність роботи теплоенергетичних установок та
систем
ВБ 1.4 Охорона праці в галузі та цивільний захист
ВБ 1.5 Планування, організація та економіка НДР у
теплоенергетиці
ВБ 1.6 Науково-дослідна робота студента
ВБ 1.7 Методи термодинамічного та техніко-економічного
аналізу в теплоенергетиці
Загальншй обсяг обов'язкових компонент:
Практиш-пі компоненти ОП
Магістерська практика
Магістерська робота
Загальншй обсяг практичних компонент:

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Кількість Форма
кредитів підсумк.
контролю
3

4

3

КР

3

залік
залік
екзамен

1,5

4
4
4

КП, екзамен

4,5

екзамен
залік
залік
КР, екзамен

3

екзамен

3
3

залік

3

36

залік
залік
екзамен

4
3

4
2,5
3

екзамен
КП, екзамен
диф.залік
екзамен

3

4,5

24
диф. залік

6

24
30
90

