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І Преамбула 
 
Стандарт вищої освіти. Другий (магістерський) рівень вищої освіти. 
 
Стандарт вищої освіти розглянуто й ухвалено  
Наказ Міністерства освіти і науки України від «___» _________ 2016 р. № ____ 
 
РОЗРОБНИКИ СТАНДАРТУ 
Яндульський Олександр Станіславович, доктор технічних наук, 
професор, декан факультету електроенерготехніки та автоматики, 
професор кафедри автоматизації енергосистем Національного 
технічного університету України «Київський політехнічний інститут 
імені Ігоря Сікорського» – голова підкомісії _____________ 
Козирський Володимир Вікторович, доктор технічних наук, професор, 
директор навчально-наукового інституту енергетики, автоматики і 
енергозбереження Національного університету біоресурсів і 
природокористування України – заступник голови підкомісії _____________ 
Мороз Олександр Миколайович, доктор технічних наук, професор, 
директор навчально-наукового інституту енергетики та комп’ютерних 
технологій, завідувач кафедри електропостачання та енергетичного 
менеджменту Харківського національного технічного університету 
сільського господарства імені Петра Василенка – секретар підкомісії _____________ 
Андрієнко Петро Дмитрович, доктор технічних наук, професор, 
завідувач кафедри «Електричні та електронні апарати» Запорізького 
національного технічного університету _____________ 
Букарос Андрій Юрійович, кандидат технічних наук, в.о. декана 
факультету автоматизації, мехатроніки та робототехніки Одеської 
національної академії харчових технологій _____________ 
Водічев Володимир Анатолійович, доктор технічних наук, професор, 
завідувач кафедри електромеханічних систем з комп’ютерним 
управлінням Одеського національного політехнічного університету _____________ 
Жук Дмитро Олександрович, кандидат технічних наук, доцент, 
заступник директора інституту автоматики та електротехніки, 
завідувач кафедри суднових електроенергетичних систем Національного 
університету кораблебудування імені адмірала Макарова _____________ 
Назаренко Ігор Петрович, доктор технічних наук, професор, декан 
енергетичного факультету Таврійського державного агротехнологічного 
університету _____________ 
Резинкін Олег Лук`янович, доктор технічних наук, професор, завідувач 
кафедри теоретичних основ електротехніки Національного технічного 
університету «Харківський політехнічний інститут» _____________ 
Тарасенко Микола Григорович, доктор технічних наук, професор, 
завідувач кафедри енергозбереження та енергетичного менеджменту 
Тернопільського національного технічного університету імені Івана 
Пулюя _____________ 
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Чорний Олексій Петрович, доктор технічних наук, професор, директор 
інституту електромеханіки, енергозбереження і систем управління 
Кременчуцького національного університету імені Михайла 
Остроградського _____________ 
 
 
 
 
Стандарт вищої освіти розглянуто й ухвалено Науково-методичною підкомісією із 
спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. 
Протокол від «___» _________ 2016 р. № ______ 
 
Голова науково-методичної підкомісії:  
 
_____________ О.С. Яндульський 
 
Вчений секретар науково-методичної підкомісії: 
 
_____________ О.М. Мороз 
 
 
Стандарт вищої освіти погоджено з Національним агентством із забезпечення якості вищої 
освіти. 
Рішення від «___» _________ 2016 р. № ______ 
 
Голова Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти 
 
_____________  
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ІІ Загальна характеристика 
 
Рівень вищої 
освіти 

Другий (магістерський) рівень 

Ступінь вищої 
освіти 

Магістр 

Галузь знань 14 Електрична інженерія 
Спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 
Обмеження 
щодо форм 
навчання 

Немає 

Освітня 
кваліфікація 

Магістр з електроенергетики, електротехніки та електромеханіки 

Опис 
предметної 
області 

• Об’єкт діяльності – наукові заклади, установи та організації галузі 
електроенергетики, електротехніки та електромеханіки, підприємства 
електроенергетичного комплексу, електротехнічні та електромеханічні 
компанії. 

• Об’єкти вивчення – процеси виробництва, передачі, розподілення та 
споживання електричної енергії на електричних станціях, в 
електричних мережах та системах; процеси перетворення електричної 
енергії в електромеханічних системах; аналіз безпеки, підвищення 
надійності та збільшення терміну експлуатації електроенергетичного, 
електротехнічного та електромеханічного обладнання. 

• Цілі навчання – підготовка фахівців, здатних конструювати, 
проектувати, експлуатувати, забезпечувати культуру безпеки, 
виконувати монтаж, налагодження та ремонт, створювати нове 
обладнання та впроваджувати новітні технологій, проводити наукові 
дослідження та здійснювати викладацьку діяльність.  

• Теоретичний зміст предметної області – фундаментальні знання 
теорії електротехніки, моделювання та оптимізації 
електроенергетичних, електротехнічних та електромеханічних систем і 
комплексів, їх використання для інновацій та досліджень режимів 
роботи електричних станцій, мереж та систем, електричних машин та 
електроприводів. 

• Методи, засоби та технології – методи і засоби дослідження процесів 
в обладнанні в електроенергетичних та електромеханічних системах і 
комплексах, автоматизованого конструювання, проектування і 
виробництва. 

• Інструменти та обладнання – засоби, пристрої, системи, технології 
конструювання, експлуатації, контролю, моніторингу. 

Академічні 
права 
випускників 

Випускники мають право продовжити навчання на третьому (освітньо-
науковому) рівні вищої освіти на конкурсній основі. 
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III Обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного ступеня вищої освіти 
 

Обсяг: 
- освітньо-професійної програми становить 90-120 кредитів ЄКТС,  
- освітньо-наукової становить 120 кредитів ЄКТС. 
Мінімум 35% обсягу освітньо-професійної та освітньо-наукової програми має бути 

спрямовано для здобуття загальних та спеціальних (фахових) компетентностей за 
спеціальністю, визначених стандартом вищої освіти. Освітньо-наукова програма магістра 
обов’язково включає дослідницьку (наукову) компоненту обсягом не менше 30 %. 

 
ІV Перелік компетентностей випускника 
 
Інтегральна 
компетентність 

Здатність розв’язувати складні проблеми і задачі під час професійної 
діяльності у галузі електроенергетики, електротехніки та електромеханіки 
або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або 
здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог. 

Загальні 
компетентності 

1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 
2. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 
3. Здатність до використання інформаційних і комунікаційних 

технологій. 
4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 
5. Здатність використовувати іноземну мову для здійснення науково-

технічної діяльності.  
6. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 
7. Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями. 
8. Здатність виявляти та оцінювати ризики. 
9. Здатність працювати автономно та в команді. 
10. Здатність виявляти зворотні зв’язки та корегувати свої дії з їх 

врахуванням. 
Спеціальні 
(фахові, 
предметні) 
компетентності 

1. Здатність застосовувати отримані теоретичні знання, наукові і 
технічні методи для вирішення науково-технічних проблем і задач 
електроенергетики, електротехніки та електромеханіки. 

2. Здатність застосовувати існуючі та розробляти нові методи, методики, 
технології та процедури для вирішення інженерних завдань 
електроенергетики, електротехніки та електромеханіки. 

3. Здатність планувати, організовувати та проводити наукові 
дослідження в області електроенергетики, електротехніки та 
електромеханіки. 

4. Здатність розробляти та впроваджувати заходи з підвищення 
надійності, ефективності та безпеки при проектуванні та експлуатації 
обладнання та об’єктів електроенергетики, електротехніки та 
електромеханіки. 

5. Здатність здійснювати аналіз техніко-економічних показників та 
експертизу проектно-конструкторських рішень в області 
електроенергетики, електротехніки та електромеханіки. 

6. Здатність демонструвати знання і розуміння математичних принципів 
і методів, необхідних для використання в електроенергетиці, 
електротехніці та електромеханіці. 

7. Здатність демонструвати обізнаність з питань інтелектуальної 
власності та контрактів в електроенергетиці, електротехніці та 
електромеханіці. 
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8. Здатність досліджувати та визначити проблему і ідентифікувати 
обмеження, включаючи ті, що пов’язані з проблемами охорони 
природи, сталого розвитку, здоров'я і безпеки та оцінками ризиків в 
електроенергетиці, електротехніці та електромеханіці. 

9. Здатність розуміти і враховувати соціальні, екологічні, етичні, 
економічні та комерційні міркування, що впливають на реалізацію 
технічних рішень в електроенергетиці, електротехніці та 
електромеханіці. 

10. Здатність керувати проектами і оцінювати їх результати. 
11. Здатність оцінювати показники надійності та ефективності 

функціонування електроенергетичних, електротехнічних та 
електромеханічних об'єктів та систем. 

12. Здатність розробляти плани і проекти для забезпечення досягнення 
поставленої певної мети з урахуванням всіх аспектів проблеми, що 
вирішується, включаючи виробництво, експлуатацію, технічне 
обслуговування та утилізацію обладнання електроенергетичних, 
електротехнічних та електромеханічних комплексів. 

13. Здатність демонструвати обізнаність та вміння використовувати 
нормативно-правові актів, норми, правила й стандарти в 
електроенергетиці, електротехніці та електромеханіці. 

14. Здатність використовувати програмне забезпечення для 
комп’ютерного моделювання, автоматизованого проектування, 
автоматизованого виробництва і автоматизованої розробки або 
конструювання елементів електроенергетичних, електротехнічних та 
електромеханічних систем. 

15. Здатність публікувати результати своїх досліджень у наукових 
фахових виданнях. 

 
 
V Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований у термінах 
результатів навчання 
 

1. Знаходити варіанти підвищення енергоефективності та надійності 
електроенергетичного, електротехнічного та електромеханічного обладнання й 
відповідних комплексів і систем. 

2. Відтворювати процеси в електроенергетичних, електротехнічних та 
електромеханічних системах при їх комп’ютерному моделюванні. 

3. Опановувати нові версії або нове програмне забезпечення, призначене для 
комп’ютерного моделювання об’єктів та процесів у електроенергетичних, 
електротехнічних та електромеханічних системах. 

4. Окреслювати план заходів з підвищення надійності, безпеки експлуатації та 
продовження ресурсу електроенергетичного, електротехнічного та 
електромеханічного обладнання і відповідних комплексів і систем. 

5. Аналізувати процеси в електроенергетичному, електротехнічному та 
електромеханічному обладнанні і відповідних комплексах і системах. 

6. Реконструювати існуючі електричні мережі, станції та підстанції, електротехнічні і 
електромеханічні комплекси та системи з метою підвищення їх надійності, 
ефективності експлуатації та продовження ресурсу. 

7. Володіти методами математичного та фізичного моделювання об’єктів та процесів у 
електроенергетичних, електротехнічних та електромеханічних системах. 

8. Враховувати правові та економічні аспекти наукові досліджень та інноваційної 
діяльності. 
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9. Здійснювати пошук джерел ресурсної підтримки для додаткового навчання, наукової 
та інноваційної діяльності. 

10. Презентувати матеріали досліджень на міжнародних наукових конференціях та 
семінарах, присвячених сучасним проблемам в області електроенергетики, 
електротехніки та електромеханіки. 

11. Обґрунтовувати вибір напряму та методики наукового дослідження з урахуванням 
сучасних проблем в області електроенергетики, електротехніки та електромеханіки. 

12. Планувати та виконувати наукові дослідження та інноваційні проекти в сфері 
електроенергетики, електротехніки та електромеханіки. 

13. Брати участь у сумісних дослідженнях і розробках з іноземними науковцями та 
фахівцями в галузі електроенергетики, електротехніки та електромеханіки. 

14. Дотримуватися принципів та напрямів стратегії розвитку енергетичної безпеки 
України. 

15. Поєднувати різні форми науково-дослідної роботи і практичної діяльності з метою 
подолання розриву між теорією і практикою, науковими досягненнями і їх 
практичною реалізацією. 

16. Дотримуватися принципів та правил академічної доброчесності в освітній та науковій 
діяльності. 

17. Демонструвати розуміння нормативно-правових актів, норм, правил та стандартів в 
області електроенергетики, електротехніки та електромеханіки. 

18. Вільно спілкуватися усно і письмово державною та іноземною мовами з сучасних 
наукових і технічних проблем електроенергетики, електротехніки та електромеханіки. 

19. Виявити проблеми і ідентифікувати обмеження, що пов’язані з проблемами охорони 
навколишнього середовища, сталого розвитку, здоров’я і безпеки людини та оцінками 
ризиків в галузі електроенергетики, електротехніки та електромеханіки. 

20. Виявляти основні чинники та технічні проблеми, що можуть заважати впровадженню 
сучасних методів керування електроенергетичними, електротехнічними та 
електромеханічними системами 

 
 
VІ Форми атестації здобувачів вищої освіти 

 
Форми атестації 
здобувачів 
вищої освіти 

Атестація здобувачів вищої освіти здійснюється у формі публічного 
захисту кваліфікаційної роботи (магістерської дисертації). 

Вимоги до 
кваліфікаційної 
роботи 

Кваліфікаційна робота має передбачити розв’язання складного 
спеціалізованого завдання або практичної проблеми у галузі 
електроенергетики, електротехніки та/або електромеханіки, що передбачає 
проведення  досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується 
невизначеністю умов і вимог. 
Кваліфікаційна робота має бути перевірена на плагіат з використанням 
програмно-технічних засобів. 
Кваліфікаційна робота має бути розміщена на офіційному сайті вищого 
навчального закладу або відповідного структурного підрозділу. 
Інші вимоги мають бути визначені та легітимізовані у відповідних 
документах вищого навчального закладу. 

 
 
VІI Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти 
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У вищому навчальному закладі повинна функціонувати система забезпечення вищим 
навчальним закладом якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (система 
внутрішнього забезпечення якості), яка передбачає здійснення таких процедур і заходів: 

1) визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти; 
2) здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм; 
3) щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і педагогічних 

працівників вищого навчального закладу та регулярне оприлюднення результатів таких 
оцінювань на офіційному веб-сайті вищого навчального закладу, на інформаційних стендах 
та в будь-який інший спосіб; 

4) забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і науково-
педагогічних працівників; 

5) забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, у 
тому числі самостійної роботи студентів, за кожною освітньою програмою; 

6) забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління освітнім 
процесом; 

7) забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені вищої освіти та 
кваліфікації; 

8) забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату у 
наукових працях працівників вищих навчальних закладів і здобувачів вищої освіти; 

9) інших процедур і заходів. 
 
Система забезпечення вищим навчальним закладом якості освітньої діяльності та 

якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості) за поданням ВНЗ 
оцінюється Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти або 
акредитованими ним незалежними установами оцінювання та забезпечення якості вищої 
освіти на предмет її відповідності вимогам до системи забезпечення якості вищої освіти, що 
затверджуються Національним агентством. 
 
VIII Перелік нормативних документів, на яких базується стандарт вищої освіти 
 

1. Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area 
(ESG) – http://ihed.org.ua/images/pdf/standards-and-
guidelines_for_qa_in_the_ehea_2015.pdf   

2. International Standard Classification of Education (ISCED 2011) – 
http://www.uis.unesco.org/education/documents/isced-2011-en.pdf.  

3. ISCED Fields of Education and Training 2013 (ISCED-F 2013) – 
http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/isced-fields-of-education-training-
2013.pdf.  

4. Закон України «Про вищу освіту» - http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18. 
5. Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти / Схвалено 

сектором вищої освіти  Науково-методичної Ради  Міністерства освіти і науки 
України  протокол № 3 від 29.03.2016 

6. Національний класифікатор України: «Класифікатор професій» ДК 003:2010.– К. : 
Видавництво «Соцінформ», 2010. 

7. Національна рамка кваліфікацій – http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п.  
8. Перелік галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів 

вищої освіти – http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-п. 


