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Загальна інформація

Повна назва вищого
навчального закладу
та структурного

Державний вищий навчальний заклад «Приазовський державний
технічний університет», кафедра «Промислові теплоенергетичні
установки та теплопостачання»

Ступінь вищої освіти
та назва кваліфікації
мовою оригіналу
ТШ диплому та обсяг
освітньої програми
Наявність акредитації

Другий ступінь вищої освіти, магістр з теплоенергетики,
за спеціалізацією енергетичний менеджмент.

підрозділу

Передумови
Термін дії освітньої

Диплом магістра, одиничний, 120 кредитів ЄКТС, термін
навчання 1 рік 10 місяці
- Міністерство освіти і науки України, Акредитаційна комісія;
- Україна;
- період акредитації * 2017-2022 рр.
- сертифікат * серія НД, М 059296
НРК України - 7 рівень, РО-ЕНЕА - другий цикл,
ЕОР-ЬЬЬ - 7 рівень
Наявність ступеня бакалавра
Термін підготовки 1 рік 10 місяці 2016-2018 рр.

програми
Інтернет-адреса

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

Цикл/рівень

постііп-юго розміщет-п-[я

і

ошсу освітньої

програми

2 - Мета освітньої програми

Надати теоретичні та практичні знання, необхідні для управління режимами
енергоспоживання, проведення енергетичного аудиту та створення і реалізація програм та
заходів з енергозбереження.

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

Орієнтація освітньої
програми

3 - Характеристика освітньої програми
14 Електрична інженерія, 144 Теплоенергетика, спеціалізація

Енергетичний менеджмент
Інноваційні енергетичні технології: менеджмент енерготеплотехнології
підприємствах
різного
збереження;
на
спрямування.
Об'єкти вивчештя: наукові основи маркетингових досліджень;
вирішення проблем енергозбереження та екології у галузях
виробництва; удосконалення технологічних процесів виробництва
і використання енергоносіїв та технологій.
Методи, методшш та технології: експериментальні та
розрахункові методи розрахунку та контролю енергоспеціальні методи
ефективності;
методи
моделювання,
аналіз та експертиза
відповідно
спеціальності,
розв'язання завдань
ПРОЄКТІВ енергопостачання
Інструменти та облаш-[аі-шя: інформаційно-вимірювальні
інструменти та прилади, нормативна документація.
Нормативна частш-[а * 30,8%
Варіативна частш-[а * 44,2%
Практична частш-[а * 25,0%
Освітньо-професіЇп-Іа: програма передбачає цикли професійної
(професійно-орієнтованої) та практичної підготовки, що
забезпечує певний освітню-кваліфікаційний рівень; забезпечує

Основншй фокус

освітньої програми
Особливості програми

Придатність до
працевлаштування

підготовку фахівців з енергоменеджменту з урахуванням завдань
відповідно регіональним потребам, запитів роботодавців та певних
професійних спрямувань
спеціальна освіта в галузі спеціальності Теплоенергетика
Ключові слова: енергетичний менеджмент, енергетичний аудит,
енергетичний аналіз та експертиза, енергозбереження
Характерною особливістю даної програми є поглиблене вивчення
дисциплін, що спрямовані на формування здатності оцінювати,
і
і
екологічність
аналізувати
ефективність
енерготеплотехнологій, розробляти заходи щодо впровадження
енергоефективних технологій у виробництво; наявність науководослідницької та педагогічної практики 6 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:
2143.2 * інженер-енергетик;
2143.2 * професіонал з енергетичного менеджменту;
2145.2 * інженер-конструктор (механіка);
2145.2 * інженер з теплофікації сільськогосподарського
підприємства;
2145.2 * інженер з комплектації устаткування;
2146.2 * інженер-лаборант;
2146.2 * інженер з паливно-мастильних матеріалів;
2147.2 * інженер з вентиляції;
2149.1 * молодший науковий співробітник;
2149.2 * інженер-дослідник;
2149.2 * експерт із енергозбереження та енергоефективності;
2149.2 * консультант із енергозбереження в будівлях;
2149.2 * консультант із енергозбереження та енергоефективності;
2149.2 * інженер з налагодження і випробувань;
2149.2 * інженер з розрахунків та режимів;
2149.2 * інженер з охорони навколишнього середовища;
2149.2 * інженер із впровадження нової техніки й технології;
2149.2 * конструктор (енергетика);
2149.2 * консультант (енергетика);
2310.2 * асистент;
2310.2 * викладач вищого навчального закладу;
2320 * викладач професійно-технічного навчального закладу.
Фахівець з енергетичного менеджменту може займати
інженерні та керівні посади, передбачені «Довідником
кваліфікаційних
професій
працівників».
характеристик
Краматорськ, центр продуктивності, 1998, «Справочником
квалификационных характеристик профессий работающих», том
1, выпуск 62 НИП и ВЦ “Укрэнерготруда” Министерства
энергетики Украины”. * Киев, 1998, номенклатурами посад
промислових підприємств, проектно-конструкторських та
наукових організацій, підприємств, організацій житловокомунального та сільського господарств; об”єктів водного та
залізничного транспорту; різного роду фірм, агенцій, асоціацій та

і

Подальше навчаі-п-[я

інших структур, профіль яких, або окремі напрямки діяльності
яких відповідають одержаній кваліфікації:
- енергоменеджер відділів головного енергетика, головного
теплотехніка, головного механіка на промислових підприємствах
усіх галузей, в енергопостачальних компаніях, в енергогосподарствах міст, агропромислового комплексу та транспорту;
- енергоменеджер у державних інспекціях з енергозбереження,
управлінь чи відділів з енергозбереження в обласних державних
адміністраціях;
енергоменеджер фірм з надання консалтингових й
енергоаудиторських послуг;
- енергоменеджер з аналізу енергоефективності розробок у
проектних, конструкторських й академічних науково-дослідних
організаціях;
- енергоменеджер 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.
Можливість навчання в аспірантурі за третім науковим рівнем і
здобуття ступеня доктора філософії
5 - Викладання та оцінювання

Викладання та
навчаштя
Оцішоваш-[я

Лекції, практичні та лабораторні заняття, дослідження, участь у
міждисциплінарних проектах та тренінгах, самонавчання,
проблемно-орієнтоване навчання, підготовка магістерської
роботи
Усні та письмові екзамени, заліки, практика, презентації,
магістерська робота.
6

Інтегральна
компетентність

Загальні
компетентності (ЗК)

- Програмні компетентності

Здатність розв'язувати складні задачі і проблеми під час
професійної діяльності у галузі теплоенергетики, теплотехніки
або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень
та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю
умов і вимог
ЗК 1
мати знання основ філософії, соціології, психології,
педагогіки, які сприяють розвитку загальної культури й
соціалізації особистості, схильності до етнічних і естетичних
цінностей; знати та розуміти вітчизняну історію, економіку та
право; знати послідовності розвитку суспільства та розуміти
причинно-наслідкові зв”язки цього розвитку та уміти їх
використовувати в професійній і соціальній діяльності;
ЗК 2 мати знання фундаментальних і спеціальних розділів вищої
математики в обсязі, необхідному для розуміння та володіння
математичним апаратом, що застосовується в теплоенергетиці та
теплотехнології, та здатність використовувати ці знання в
обраній професії;
ЗК 3 мати базові знання в галузі енергомашинобудування,
матеріалообробки, сучасних машинобудівних технологій;
ЗК 4 мати знання фундаментальних наук, в обсязі, необхідному
для освоєння загально- та спеціально професійних дисциплін і
здійснення професійної діяльності;

Фахові компетентності
спеціальності (ФК)

ЗК 5 мати знання в галузі інформатики, сучасних інформаційних
технологій, автоматизації та здатність використовувати ці знання
в обраній професії;
ЗК 6 мати знання в галузі гідрогазодінамики, термодинаміки,
теорії тепло масообміну та здатність використовувати ці знання в
обраній професії;
ЗК 7 мати базові знання в електроенергетичній галузі, необхідні
для засвоєння загально-професійних дисциплін.
ФК 1 мати знання про сучасні проблеми та вимоги конкретної
галузі промисловості (виробничої установи, промислового
підприємства тощо) щодо об”єкту досліджень яким може бути
будь-яка складова узагальненого об”єкту діяльності;
ФК 2 мати здатність і уміння виконувати розрахунки
характеристик, технологічних параметрів теплотехнологічного та
теплоенергетичного обладнання, їх елементів та процесів, що в
них відбуваються; вміти розраховувати технологічні параметри
окремого обладнання, використовуючи стандартні методики,
нормативні матеріали, комп”ютерні технології;
ФК 3 мати здатність та уміння провести вибір теплоізоляційних
матеріалів для зменшення теплових втрат теплотехнологічним та
теплоенергетичним обладнанням, використовуючи нормативнодовідкові матеріали, можливості комп”ютерних технологій,
Інтернету, на основі результатів пошуку патентів, статей за
заданою тематикою;
ФК4 мати здатність та уміння провести енергетичний аудит та
перевірочні розрахунки ефективності роботи, розрахувати
матеріальний, тепловий та ексергетичний баланси основного
теплоенергетичного обладнання та відповідальних елементів
теплотехнологічного устаткування;
ФК 5 мати здатність та уміння використовувати закони фізики,
гідрогазодинаміки, механіки, термодинаміки, тепломасообміну
при створенні теплотехнологічного та теплоенергетичного
устаткування та обладнання;
6
ФК
мати здатність та уміння проводити підбір
теплотехнологічного обладнання підприємств різних галузей,
розуміти основні теплотехнологічні процеси цих галузей;
ФК 7 мати здатність та уміння розробляти енергозберігаючі
заходи при проектуванні та експлуатації теплотехнологічного та
теплоенергетичного обладнання
ФК 8 мати здатність та уміння аналізувати температурний та
тепловий режими роботи технологічного обладнання та
з
розробки
метою
використовувати
результати
теплоутилізуючого устаткування;
ФК 10 мати здатність та уміння обирати пристрої для спалювання
газоподібного, рідкого та твердого палива, а також для видалення
продуктів згоряння;
ФК 11 мати здатність проводити заміну конструкцій механізмів
та елементів теплоенергетичного та теплотехнологічного
обладнання в процесі його модернізації;
ФК 12 вміти за допомогою чинних стандартів та нормативнотехнічних документів установлювати технічні вимоги до роботи
теплотехнологічного та теплоенергетичного обладнання;
ФК 13 вміти розбиратися в нормативно-довідкових матеріалах

для варіантів проектно-конструкторських рішень;
ФК 14 мати здатність і уміння розраховувати економічні
результати реалізації запропонованих технічних рішень та
визначати економічну ефективність прийнятого проектноконструкторського рішення;
ФК 15 мати здатність і уміння, використовуючи стандартні
методики планування і здійснення наукових досліджень, за
допомогою дослідних установок і контрольно-вимірювальних
приладів провести експеримент, оформити протокол, здійснити
математичну обробку експерименту та узагальнити його
результати;
ФК 16 мати здатність і уміння проводити попередньо сплановані
досліди елементів конструкцій або процесів теплоенергетичного
та теплотехнологічного обладнання;
ФК 17 мати здатність визначати можливість та доцільність
заміни традиційних конструктивних матеріалів на сучасні
неметалеві, композиційні, порошкові матеріали, матеріали з
покриттям та інші;
ФК 18 мати здатність визначати методи експлуатації
теплоенергетичного електричного обладнання, складати та
обґрунтовувати заявки на придбання засобів ремонту та
експлуатації устаткування; розраховувати норми витрат на
матеріали;
ФК 19 мати здатність і уміння, використовуючи нормативнодовідкові матеріали, розраховувати витрати на виробництво й
визначати собівартість одиниці продукції;
ФК
20
мати здатність і розуміння, як визначати
експериментально та теоретично характеристики основних
теплофізичних властивостей речовин;
ФК 21 мати здатність і уміння виконати ескізи або кресленики
деталей, збіркових одиниць, об”єктів теплотехнологічного та
теплоенергетичного призначення, використовуючи положення й
вимоги стандартів ЄСКД, СПДБ;
ФК 22 вміти проводити комп”ютерні розрахунки при вирішенні
типових задач теплоенергетики, теплотехнології, теплофізики,
використовуючи типове апаратне та програмне забезпечення,
певні методики розрахунків, наприклад, методи числового
наявні
інтегрування диференційних рівнянь та їх систем
математичні моделі функціонування технічних систем;
ФК 23 вміти використовувати бібліографічні каталоги, переліки,
довідники, реферативні журнали, літописи книг і журналів,
фонди патентних матеріалів тошо для пошуків публікацій та
винаходів за заданою темою, робити короткі та розширені
анотації відповідної технічної інформації та перелік літературних
джерел; вміти скласти офіційний документ (лист, звернення, акт
перевірки, тошо) українською, російською та однією з іноземних
мов;
ФК 24

мати здатність і уміння проводити контроль
працездатності теплоенергетичного та теплотехнологічного
обладнання,
нормативно-технічну
та
використовуючи
документацію,
нормативні
та
методики
конструкторську
в
регламентовані них правила;
ФК 25 здатність організувати виготовлення продукції,

використовуючи план її випуску, відповідну документацію,
регламенти роботи виробництва;
ФК 26 стандарти, технічні умови, інші нормативні правила,
положення та методики для аналізу технічного стану засобів
виробництва;
ФК 27 здатність забезпечити виконання заходів з охорони праці
та безпеки, використовуючи затверджені нормативні документи
та галузеві інструкції з питань охорони праці та життєдіяльності;
ФК 28 здатність створювати математичну модель досліджуваних
процесів тепломасообміну та гідро-газодинаміки;
ФК 29 здатність вибирати стандартизовану раціональну схему
числового розв”язування рівнянь математичної моделі та
використовувати її за допомогою відповідних комп'ютерних
технологій;
ФК 30 здатність використовувати результати закінчених
наукових досліджень та впроваджених технічних розробок або
повідомлення з різних джерел про такі дослідження та розробки
для аналізу науково-технічного рівня створюваних об”єктів
розробки; обирати технічні засоби, прилади та вимірювальну
техніку для здійснення експерименту; робити попередні наукові,
технічні та організаційно-технічні висновки;
ФК 31 здатність під час роботи в команді, визначати шляхи
вдосконалення теплоенергетичного та тепло-технологічного
обладнання; планувати й
проводити експериментальні
дослідження, враховуючи вимоги виробництва, сучасний
вітчизняний та світовий науково-технічний досвід розроблення
об”єкту вдосконалення;
ФК 32 уміння вести дискусію й викладати основи енергетичного
менеджменту
7 - Програмні результати навчаш-[я

ЗнаІ-п-[я

РН] знання та розуміння іноземної мови, розуміння іншомовних
наукових та професійних текстів.
РН2 знання та розуміння теорії та методології системного
аналізу; етапів реалізації системного підходу при дослідженні
теплоенергетичних технологій, роботи енергогенеруючого та
енергоспоживаючого обладнання
РНЗ знання та розуміння методів наукових досліджень на рівні
РШ)

УМіІ-п-[я

РН4 Знання, розуміння наукових статей в сфері обраної
спеціальності; правил цитування та посилання на використані
джерела, правил оформлення бібліографічного списку; змісту і
порядку розрахунків основних кількісних наукометричних
показників ефективності наукової діяльності (індекс цитування,
індекс Хірша (іі-індекс), імпакт-фактор (ИФ або ІР)).
РН5 знання з розробки та реалізації проектів і програм в галузі
енергетичних технологій, а також їх структуроутворюючих
елементів
РНб знання та розуміння структури вищої освіти України;
законодавчого та нормативно-правового забезпечення вищої
освіти; специфіки професійно-педагогічної діяльності викладача
вищої школи; сучасних засобів і технологій організації та
здійснення освітнього процесу; різноманітних аспектів виховної
роботи зі студентами, інноваційних методів навчання
ПРНІ мати здатність і уміння застосовувати професійно
профільовані знання, отримані при вивченні загальноосвітніх
дисциплін для розв”язання професійних задач;
ПРН2 володіти іноземною мовою в письмовій формі, вміти складати
ділові .Ш/ІСГИ, угоди, контракти, тощо;
ПРНЗ вміти проводити ділові перемови з бізнес-партнерами;

ПРН4 здатність і уміння практично використовувати знання з
циклу професійної та практичної підготовки при розв”язанні
практично-наукових задач і проблем в галузі теплоенергетики,
тепло- та електропостачання та технологій;
ПРН5 використовувати Інтернет-ресурси для вирішення теоретичних,
практичних і експериментальних задач у галузі професійної
діяльності;
ПРНб мати знання про сучасні методології в галузі менеджменту і

маркетингу при професійній діяльності;
ПРН7 здатність аргументовано переконувати колег у правильності

пропонованого рішення, вміти донести до інших свою позицію,
використовуючи в ході дискусій загальнонаукові та професійні
знання;

ПРН8 дотримання етики в професійній і соціальній діяльності.
ПРН9 мати здатність і уміння використовувати в професійній
діяльності знання про нетрадиційні джерела енергі' вітроенергетику,

малу гідроенергетику, системи акумулювання енергії та перспективи
використання нетрадиційної енергетики;
ПРНІО мати здатність і уміння використовувати в професійній
діяльності знання з основ загальної екології, природокористування
охорони природи та екології галузі;
ПРНІІ мати здатність і уміння використовувати знання про процеси
в природі, які мають місце під вптшвом діяльності людини для

оцінювання стану навколишнього середовища та динаміки зміни
стану, передбачення екологічних і соціальних наслідків професійної
діяльності та розробки заходів що до зменшеннянегативного впливу;
ПРН12 мати здатність розуміння глобальних напрямів розвитку
енергетики в світі та Україні.
ПРНІЗ мати здатність, загальні знання, уміння, в умовах вищого
навчального закладу, спираючись на погтшбленні знання конкретної
навчальної дисципліни з циклу дисциплін практичної та професійної
підготовки, правил експлуатації та технічного обслуговування
лабораторного обладнання, методики проведення лабораторних або
практичних занять з цієї дисципліни, на знання методів і форм
перевірки та оцінки знань, критеріїв атестаційних оцінок знань, основ
педагогіки та психології, комп”ютерних технологій, використовуючи
навчальну та методичну літературу, провести лабораторні або
практичні заняття, комп”ютерний практикум, консультацію з цієї
дисципліни, розробити і провести модульну контрольну роботу з
дисципліни;
ПРН14 мати знання, здатність, уміння, спираючись на матеріаШиІ
пошуку інформації за визначеною темою дослідження, враховуючи
його мету, шляхи її досягнення, результати попередніх досліджень,
виконати критично-аналітичний огляд інформації з висновками що
до стану експериментальних і аналітичних досліджень за темою та
поточних задач дослідження;
ПРН15 мати здатність, відповідні знання та уміння, спираючись на
попередньо обґрунтований метод дослідження, враховуючи вимоги
завдання, технічні характеристики типової вимірювальної апаратури
та лабораторного обладнання, за певними правилами, в умовах
відповідного
підрозділу
наукової установи або
наукового
підприємства
розробити
промислового
схему (заданого виду та типу)
теплотехнологічного
або теплофізичного
стенду для досліджень
або випробувань
теплотехнологічного,
процесу, досліджень
або
обладнання,
енергогенеруючого
енергоспоживаючого
устаткування;
ПРН16 мати знання, здатність, уміння обґрунтувати складові частини
схеми, враховуючи можливість та доцільність використання
запропонованого методу дослідження, методів і засобів вимірювання
теплотехнічних (температури, тиску, кількості та витрат рідини, газів,
пари, теплоти, вологовмісту, відносної вологості повітря, складу) та
електричних (напруги, сили струму, опору, потужності) параметрів;
ПРН17 мати знання, здатність, уміння розробити (розрахувати
сконструювати) дослідну ділянку стенду для проведення досліджень
теплотехнологічного або теплофізичного процесу, враховуючи
результати аналізу реальних умов роботи об”єкту, в якому має місце
процес що досліджується, та наявну методику проведення
експерименту;
ПРН18 мати знання, здатність, уміння підготувати проектноконструкторську документацію на стенд для проведення досліджень
у відповідності з вимогами нормативних документів та стандартів;
ПРН19 мати знання, здатність, уміння в умовах відповідного
підрозділу промислового підприємства, науково-дослідної організації
або вищого навчального закладу розробити інструкцію з експлуатації
обслуговування
та
для
установки,
стенду,
макету

або
дослідження
тепло технологічного
експериментального
теплофізичного процесу, або для виконання лабораторної роботи з
професійно орієнтованої навчальної дисципліни;
ПРН20 мати знання, здатність, уміння в умовах відповідного
підрозділу промислового підприємства, науково-дослідної організації
або вищого навчального закладу скласти план проведення досліду
(експерименту), випробування або лабораторної роботи з дисципліни
за попередньо визначеною методикою та первинної обробки
результатів вимірювань;
ПРН21 мати знання, здатність, уміння в умовах відповідного
підрозділу промислового підприємства, науково-дослідної організації
або вищого навчального закладу виконати за певними правилами та
допомогою обчислювальних засобів обробку первинних показань
приладів, отримати значення вимірювальних вешчин, визначити
відповідність цих значень вимогам, які забезпечують виконання
теплотехнологічного процесу, експерименту, навчального завдання і
отримання очікуваного результату або вимогам випробувань
обладнання та його технічної характеристики.
8 - Ресурсне забезпечеІ-п-[я реалізації програми
забезпечеьшя
Понад 70% професорсько-викладацького складу, задіяного до
Кадрове

Матеріально-технічне

забезпечеІ-п-[я

Інформаційне та
навчально-методичне
забезпечеІ-п-[я

викладання професійно-орієнтованих дисциплін, мають наукові
ступені за спеціальністю.
Наявність програмного забезпечення, що моделює інноваційні
технології у сфері енергоменеджменту', технічного набору
інструментів, за допомогою яких забезпечується надання
компетенцій у сфері енергоменеджменту (електронні термометри,
пірометри, тепловізор, газоаналізатор тощо)
Використання віртуального навчального середовища ДВНЗ
«Приазовський державний технічний університет» та авторських
розробок професорсько-викладацького складу.
9

Національна кредитна
мобільність
Міжнародна кредитна
мобільність
Навчання іноземних
здобувачів вищої освіти

- Академічна мобільність

На основі двосторонніх договорів між ДВНЗ «Приазовський
державний технічний університет» та технічними університетами
України.
У рамках програми ЄС Еразмус+ на основі двосторонніх
договорів між ДВНЗ «Приазовський державний технічний
університет» та навчальними закладами країн-партнерів
Можливе, після вивчення курсу української мови

2. Перелік компонент освітньо-професійної/науковоїпрограми та їх

логічна послідовність

2.1. Перелік компонент ОП
Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, Кількість
курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота) кредитів
Обов'язкові компоненти ОП
3
власність
ОКІ.
Інтелектуальна
3
ОК 2.
Філософські проблеми наукового пізнання
3
Патентознавство та авторське право
ОКЗ.
3
ОК4
Педагогіка вищої школи
3
ОК5
Охорона праці в галузі та цивільний захист
3
ОКб
Основи наукових досліджень

КОД Н/д

Форма підсумк.
контролю
залік
залік
залік
залік
екзамен
залік

ОК7
ОК8
ОК9
ОК 10
ОК11
ОК12

Математичні методи оптимізації процесів і систем
Математичне моделювання теплотехнологічних процесів
Введення в енергоменеджмент
Тепломасообмінні процеси і технології
Аналіз та експертиза проектів енергопостачання
Методи розрахунку енергоефективності по галузям

3
3
3

4
3
3

Загальшй обсяг обов'язкових компонент:

ВБ 1.1.
ВБ 1.2.
ВБ 1.3.
ВБ
ВБ
ВБ
ВБ
ВБ

1.4
1.5
1.б

1.7
1.8

ВБ 1.9
ВБ 1.10
ВБ 1.11
ВБ 1.12
ВБ 1.13
ВБ 2.12
ВБ 2.13

Вибірковікомпоненти ОП

Глобальні проблеми енергетики і екології
Маркетингові дослідження в енергетиці
Комбіновані системи з поновлюваними джерелами
енергії
Спецпитання енергоменеджменту
Методи енергетичного аналізу в теплотехнологіях
Прикладні задачі енергозбереження
Методи контролю ефективності енерговикористання
Системи вимірювання, обліку та керування
енерговикористанням
Спецпитання енергоаудиту
Іноземна мова професійного спрямування
Наукові дослідження з проблем енергетики
Бибірковий блок ]
Енергозбереження та енергоменеджмент за напрямами
Екологічні проблеми за напрямом
Бибірковий блок 2
Управлінча економіка в енергетиці
Інтегроване ресурсне планування в енергетиці
Загальний обсяг вибіркових компонент:
Практичні компоненти ОП
Науково-дослідницька та педагогічна практика
Магістерської роботи
Загальний обсяг практичних компонент
ЗАГАЛЬЬП/ІЙ ОБСЯГ ОСВІтньої ПРОГРАМИ

КР, екзамен
екзамен
екзамен
екзамен
залік
екзамен
37
залік
екзамен
залік

3

4
4
4
4
5

4
4

залік
залік
диф.залік
КР, екзамен
диф.залік

4

екзамен
залік
диф.залік

3
3
б

екзамен
екзамен

5

б

екзамен
екзамен

5

53
б

24

диф. залік
30
120

