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Преамбула 

Освітньо-професійна програма «Монтаж і експлуатація електроустаткування 

підприємств і цивільних споруд» є нормативним документом, який регламентує 

нормативні, компетентності, кваліфікаційні, організаційні, навчальні та методичні 

вимоги у підготовці молодших бакалаврів у галузі знань 14 Електрична інженерія, 

спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 

Освітньо-професійна програма розроблена стандартом фахової передвищої 

освіти підготовки фахівця у галузі знань14 Електрична інженерія, спеціальності 

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка затверджена наказом 

Міністерством освіти і науки України від 03.06.2022р №517 

Освітньо-професійна програма розроблена проєктною групою у складі: 

 

ГОЛОВА ПРОЄКТНОЇ ГРУПИ: 

Вишинський О.В., голова циклової комісії фахових електромеханічних 

дисциплін викладач вищої категорії 

ЧЛЕНИ ПРОЄКТНОЇ ГРУПИ: 

Мазур В.А., к.т.н спеціаліст вищої категорії, викладач методист; 

Галицький Ю.Г., викладач першої категорії; 

 

КОНСУЛЬТАНТ: 

Безалтинних Ігор Анатолійович Головний енергетик ТОВ "Модуль-Україна" 

випускник Кам’янець-Подільського індустріального технікуму  2007 року. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Профіль освітньої програми «Монтаж і експлуатація електроустаткування 

підприємств і цивільних споруд» 

зі спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 

1. Загальна характеристика 

Повна назва  

навчального закладу 

Кам'янець-Подільський фаховий коледж індустрії, бізнесу та 

інформаційних технологій 

Освітньо-

професійний ступінь 

фаховий молодший бакалавр 

Офіційна назва 

освітньої програми 

«Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних 

споруд» 

Галузь знань 14 Електрична інженерія 

Спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». 

Форма здобуття 

освіти 

Денна, дистанційна 

Освітня 

кваліфікація 

фаховий молодший бакалавр з електроенергетики, електротехніки та 

електромеханіки 

Професійна 

кваліфікація 

 

Кваліфікація в 

дипломі 

Освітньо-професійний ступінь – фаховий молодший бакалавр. 

Спеціальність – 141 Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка». 

Освітньо-професійна програма – Монтаж і експлуатація 

електроустаткування підприємств і цивільних споруд 

Тип диплому  та 

обсяг освітньої 

програми 

Диплом фахового молодшого бакалавра,  

180 кредитів ЄКТС 

 

Наявність 

акредитації 

 

Рівень НРК України –  5 рівень 

Передумови Повна загальна середня освіта/ базова загальна середня освіта 

Мова викладання Українська мова 

Термін дії освітньої 

програми 

2026 р. 

Інтернет – адреса 

постійного 

розміщення опису 

освітньої програми 

http://kpik.org.ua 

Опис предметної 

області 

Об’єкти вивчення та діяльності: 

 – підприємства та господарства електроенергетичної галузі, споруди 

альтернативної енергетики, електротехнічні та електромеханічні 

служби організацій; 

– виробництво, передача, розподілення та перетворення електричної 

енергії на електричних станціях, в електричних мережах та системах; 

електротехнічне устаткування, електромеханічне та комутаційне 

обладнання, електромеханічні та електротехнічні комплекси та 

системи. 

Ціль навчання: Підготовка фахівців, здатних розв’язувати 

спеціалізовані задачі та практичні проблеми електроенергетики, 

електротехніки та електромеханіки, що передбачає застосування 



теорій і методів фізики та інженерних наук і характеризується 

комплексністю та невизначеністю умов. 

Теоретичний зміст предметної області: базові поняття теорії 

електричних та електромагнітних кіл, основи проектування, аналіз 

режимів роботи електричних станцій, мереж та систем, електричних 

машин, електроприводів, електротехнічних та електромеханічних 

систем і комплексів, що використовують традиційні та 

відновлювальні джерела енергії. 

Методи, методики та технології: методи розрахунку електричних 

кіл, систем електропостачання, електричних машин та апаратів, 

систем управління електроенергетичними та електромеханічними 

системами,електромеханічних параметрів із використанням 

спеціалізованого лабораторного обладнання, персональних 

комп’ютерів та іншого обладнання. 

Інструменти та обладнання: контрольно-вимірювальні засоби, 

електричні та електронні прилади, мікропроцесорна техніка, 

комп’ютери..  

Форми організації навчального процесу, види та обсяг навчальних 

занять. Комплексний підхід до організації  навчання,  передбачає з 

викладачами, підготовки курсових та дипломних робіт. поєднання 

студенто-центрованого навчання, самонавчання, проблемно-

орієнтованого навчання,  навчання на основі лабораторної практики, з 

поширеним використанням електромеханічних технологій. 

Викладання проводиться у формі: лекцій, мультимедійних лекцій, 

інтерактивних лекцій, семінарів, практичних занять в малих групах, 

лабораторних робіт, самостійного навчання на основі підручників та 

конспектів, консультацій. Обсяг навчальних занять регламентується 

навчальним планом. 

Академічна 

мобільність 

Можливість переведення в будь-який навчальний заклад України 

фахової передвищої освіти в межах спеціальності на ІІ- ІV курс;   на 

іншу спеціальність після завершення І курсу.  

Академічні права 

випускників 

Продовження навчання для здобуття першого (бакалаврського) рівня. 

Робота за фахом. Набуття додаткових кваліфікацій в системі 

післядипломної освіти. 

Працевлаштування 

випускників 

Фаховий молодший бакалавр технік-електрик здатний виконувати 

зазначені професійні роботи технічних фахівців-електриків, інших 

технічних фахівців в галузі фізичних наук та техніки і може займати 

первинні посади: диспетчер електропідстанції, електрик дільниці, 

технік-електрик, технік-конструктор(електротехніка), технік-

технолог(електротехніка), технік з налагодження та випробувань. 
 

2. Перелік компетентностей випускника 

Інтегральна 

компетентність (ІК) 

Здатність розв’язувати спеціалізовані задачі та вирішувати практичні 

проблеми під час професійної діяльності у галузі електроенергетики, 

електротехніки та електромеханіки або у процесі навчання, що 

передбачає застосування теоретичних знань, практичних навичок та 

фахових кваліфікацій електричної інженерії 



Загальні 

компетентності (ЗК) 

ЗК1. Знання та розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності.  

ЗК2. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і 

письмово.  

ЗК3. Здатність спілкуватися іноземною мовою.  

ЗК4. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел.  

ЗК5. Здатність працювати в команді.  

ЗК6. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні 

технології.  

ЗК7. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) 

суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства 

права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.  

ЗК8. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, 

наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії 

та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній 

системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, 

техніки і використовувати різні види та форми рухової активності для 

активного відпочинку та ведення здорового способу життя.  

Спеціальні (фахові) 

компетентності (СК) 

CК1. Здатність використовувати практичні навички та методи 

фундаментальних наук в професійній діяльності.  

CК2. Здатність вирішувати типові спеціалізовані задачі пов’язані з 

виробництвом, передачею, розподілом електричної енергії, роботою 

електричних систем і мереж, електричної частини станцій і підстанцій 

та техніки високих напруг.  

CК3. Здатність виконувати та оцінювати електротехнічні та 

спеціальні вимірювання, орієнтуватися у роботі електричних 

приладів, пристроїв автоматичного керування, релейного захисту, 

систем автоматики і мікропроцесорної техніки.  

CК4. Здатність володіти основами теорії та практично застосовувати 

електричні машини і апарати.  

CК5. Здатність здійснювати раціональний вибір елементів 

електротехнічного та електромеханічного обладнання, пов'язаного з 

роботою електропривода. 

 CК6. Здатність вибирати електротехнологічне обладнання і системи 

електричного освітлення та опромінення. 

 CК7. Здатність орієнтуватися в технологічних процесах і обладнанні, 

вибирати електроустаткування та відповідні системи керування.  

CК8. Здатність виконувати професійні обов’язки із дотриманням 

вимог правил охорони праці та безпеки життєдіяльності, 

електробезпеки, виробничої санітарії та охорони навколишнього 

середовища.  

CК9. Здатність обирати заходи з підвищення рівня 

енергоефективності електроенергетичного, електротехнічного та 

електромеханічного устаткування і визначення техніко-економічних 

показників запропонованих рішень. 

 CК10. Здатність виконувати монтаж, налагодження, технічне 

обслуговування і ремонт електротехнічного, електромеханічного та 

електронного обладнання, вживати ефективних заходів в умовах 

виробничих ситуацій в електроенергетичних та електромеханічних 

системах. 



 CК11. Здатність використовувати спеціальне програмне та апаратне 

забезпечення у професійній діяльності. 

 СК12. Здатність виконувати проєкти електричної частини, 

електроенергетичного, електротехнічного та електромеханічного 

устаткування із дотриманням вимог чинних стандартів.  
 

 

3 Нормативний зміст підготовки здобувачів фахової передвищої освіти,  

сформульований у термінах результатів навчання 

РН 1  Застосовувати в професійній діяльності знання з фундаментальних і прикладних 

наук.  

РН 2 Спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.  

РН 3  Спілкуватися іноземною мовою усно і письмово для обговорення професійних 

питань, пошуку необхідної інформації з питань енергетики 

РН 4  Обробляти, аналізувати та застосовувати інформацію з різних джерел  

РН 5  Працювати самостійно та в команді  

РН 6  Використовувати інформаційні та комунікаційні технології і спеціалізоване 

програмне забезпечення під час проєктування та експлуатації електрообладнання 

РН 7 Розв’язувати типові задачі в електроенергетиці за допомогою сучасних методик і 

обладнання. 

РН 8 Використовувати нормативні документи і правила безпеки праці під час 

вирішення професійних завдань. 

РН 9 Застосовувати загальне і спеціалізоване програмне забезпечення, а також навички 

програмування для вирішення професійних завдань у галузі електроенергетики.  

РН 10  Знати процес виробництва, передачі та розподілу електричної енергії, основи 

теорії високих напруг, описувати роботу електричних систем та мереж для вибору 

та експлуатації електрообладнання електричних частин станцій і підстанцій. 

РН 11 Виконувати та оцінювати електротехнічні та спеціальні вимірювання, 

орієнтуватися у роботі електронних приладів, пристроїв автоматичного керування, 

релейного захисту, систем автоматики і мікропроцесорної техніки 

РН  12 Знати принцип роботи електричних машин, апаратів, трансформаторів, 

електротехнічних установок та застосовувати їх в професійній діяльності. 

РН  13  Обирати елементи електроприводів, мікропроцесорної техніки, пристроїв 

автоматичного керування, релейного захисту. 

РН  14 Обирати і розраховувати освітлювальні та опромінювальні установки, вирішувати 

технічні задачі в області застосування електротехнологічних установок. 

РН  15 Застосовувати технологічні процеси та обладнання об'єктів електроенергетики, 

електротехніки та електромеханіки, здійснювати вибір електроустаткування та 

відповідних систем керування до нього. 

РН  16 Використовувати спеціалізовані знання, уміння та навички для організації роботи 

відповідно до вимог електробезпеки, охорони праці та безпеки життєдіяльності, 

виробничої санітарії, охорони довкілля для об'єктів електроенергетики, 

електротехніки та електромеханіки. 



РН  17 Визначати робочі параметри електротехнічного, електроенергетичного та 

електромеханічного обладнання й відповідних комплексів і систем, орієнтуватися 

у виборі техніко-економічних рішень, спрямованих на підвищення їх ресурсо- та 

енергоефективності 

РН  18 Визначати обсяги операцій технічного обслуговування, організовувати та 

виконувати електромонтажні, налагоджувальні роботи, діагностику, ремонт 

об’єктів електроенергетики, електротехніки та електромеханіки. 

РН  19 Використовувати сучасне обладнання та програмне забезпечення під час 

виконання розрахунків, моделювання і проєктування електротехнічного, 

електроенергетичного та електромеханічного обладнання, відповідних комплексів 

і систем. 

РН 20 Вирішувати спеціалізовані завдання із дотриманням вимог чинної нормативної 

документації для проектування електричної частини електроенергетичного, 

електротехнічного та електромеханічного устаткування. 

  

  

4. Форми оцінювання та атестації здобувачів фахової передвищої освіти 

Оцінювання, форми 

контрольних заходів 

Екзамени, заліки, тестовий контроль, комплексні контрольні 

роботи, захист курсових проєктів та робіт, захист звітів про 

проходження навчальної, виробничої технологічної та 

переддипломної практики, захист дипломних проєктів. 

Форми атестації 

здобувачів фахової 

передвищої освіти 

Атестація здійснюється за такими формами (перелік є відкритим і 

може доповнюватися при розробленні стандартів): 

- публічного захисту (демонстрації) кваліфікаційної роботи 

(дипломного проєкту); 

- кваліфікаційного іспиту (іспитів). 

Форму проведення атестації визначає заклад фахової передвищої 

освіти.  

Заклад освіти може здійснювати проведення атестації за обома 

формами. 

Вимоги до 

кваліфікаційної 

роботи 

Кваліфікаційна робота (дипломний проєкт) має передбачати 

розв’язання складного спеціалізованого завдання або практичної 

проблеми електроенергетики, електротехніки та/або 

електромеханіки, що характеризується комплексністю та 

невизначеністю умов, із застосуванням теорій та методів 

електричної інженерії. 

Кваліфікаційна робота (дипломний проєкт) не повинна містити 

академічного плагіату, фабрикації та фальсифікації. 

Вимоги до 

публічного захисту 

кваліфікаційної 

роботи 

Захист кваліфікаційної роботи (дипломного проєкту)  

відбувається відкрито і  публічно (з демонстрацією) 

Вимоги до публічного захисту кваліфікаційної роботи 

(дипломного проєкту)   фахового молодшого бакалавра 

визначаються закладом фахової передвищої освіти. 



5. Перелік компонентів освітньо-професійної програми та їх логічна 

послідовність  

Код н/д 
Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, 

курсові проекти(роботи), практики, кваліфікаційна робота) 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумк. 

контролю 

1 2 3 4 

 Обов’язкові навчальні компоненти  

2.1 Дисципліни що формують загальні компетентності 

2.1.1 Історія української державності 1,5 д/залік 

2.1.2 Правознавство 1,5 д/залік 

2.1.3 Безпека життєдіяльності 1.5 д/залік 

2.1.4 Соціологія 1,5 д/залік 

2.1.5 Культурологія 2 д/залік 

2.1.6 Економічна теорія 2 д/залік 

2.1.7 Основи екології 2 д/залік 

2.1.8 Українська мова за професійним спрямуванням 2 д/залік 

2.1.9 Іноземна мова за професійним спрямуванням 5 д/залік 

2.1.10 Фізичне виховання 7.5 д/залік 

2.1.11 Вища математика 4 екзамен 

2.1.12 ТОЕ 7 д/залік 

2.1.1.3 Технічна механіка 2 д/залік 

2.1.14 Інформаційні та комунікаційні системи в галузі  3 д/залік 

2.2 Дисципліни що формують професійні компетентності 

2.2.1 Монтаж, ремонт і експлуатація електроустаткування 8 екзамен 

2.2.2 Налагодження електроустаткування 2 д/залік 

2.2.3 Електропостачання підприємств і цивільних споруд 9,5 екзамен 

2.2.4 Основи електроприводу 6 екзамен 

2.2.5 Економіка та організація ел.технічної служби підприємства 5 д/залік 

2.2.6 Електроустаткування підприємств і цивільних споруд 7 екзамен 

2.2.7 Електричні машини 7 екзамен 

2.3 Практична підготовка 

2.3.1 Слюсарно-механічна практика 3 екзамен 

2.3.2 Електромонтажна практика 4.5 д/залік 

3.3 Навчальна практика на виробництві 6 д/залік 

2.3.4 Технологічна практика на виробництві 13,5 екзамен 

2.3.5 Переддипломна  практика 6 екзамен 

 Атестація 

 
Дипломне проєктування 

9 
Захист 

ДП 

 Екзаменаційні сесії і ЗНО 6  

Загальний обсяг обов’язкових компонентів 135  

Вибіркові навчальні компоненти 

3 Завибором навчального закладу 

3.1.1 Основи метрології 2,5 д/залік 

3.1.2 Енергетичний менеджмент 1,5 д/залік 

3.1.3 Електричні апарати 4 д/залік 

3.1.4 Інженерна графіка 1,5 д/залік 

3.1.5 Комп’ютерна графіка та візуалізація даних 3,5 д/залік 

3.1.6 Конструкційні та електротехнічні матеріали 3 д/залік 



 

 

 

 

 

 

3.1.7 Енергозбереження 3 д/залік 

3.1.8 Надійність електроприводів 2 д/залік 

3.1.9 Системи керування електроприводами 2 д/залік 

3.1.10 Охорона праці 4 д/залік 

Загальний обсяг вибіркових компонентів 27  

За вибором здобувача освіти  

Всього  18  

 Загальний обсяг вибіркових компонентів 45  

 Загальний обсяг обов’зкових компонентів 137  

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 180  



Інженерна графіка 

 Структурно-логічна схема освітньо-професійної програми  

зі спеціальності 14 Електрична інженерія 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

Українська мова 

(за проф. спрям.) 
Фізичне виховання Вища математика Економічна теорія 

Економіка та організація 

ел.технічної служби 

піпідприємства 

Історія української 

державності 

Соціологія 

 

Культорологія 

 

Іноземна мова (за 

проф.. спрям. (анг.) 

Основи охорони 

праці 

Безпека 

життєдіяльності 

Основи 

екології 

Основи 

правознавства 

Основи 

філософських знань 

Основи проект.та 

констр. ел установок 

Ел. постачання 

Електробезпека 

 

Надійність ел. 

приладів 

 

Енергозбереження 

Камп’ютерна графіка та 

візуалізація даних 

Вступ до 

спеціальності 

(технології) 

Інформаційні та 

комунікаційні системи в 

галузі 

Конст.та ел.техн.матеріали Теоретичні 

основи ел. 

техніки 

Монтаж, рем. і 

експл. ел 

устаткування 

 Налагодження ел. 

установок 

Основи промислової 

електроніки і 

мікропроцесорної техніки 

Захист дипломних проектів 
Технологічна на 

виробництві практика  Переддипломна практика 

Ел. вимірювання 

Енергетичний 

менеджмент 

Електричні 

апарати 

Технічна механіка 

Основи ел. приводу 

Дипломне проектування 

Навчальна на 

виробництві практика 

Слюсарно-механічна           

практика 

Ел.машини 

Ел. монтажна 

практика 

Системи керування ЕП 

Електроустаткування 

підприємств і 

цивільних споруд 

Основи метрології 

 



3. Форма атестації здобувачів вищої освіти 

Атестація випускників освітньої програми спеціальності 141 Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка проводиться у формі захисту дипломного 

проекту та завершується видачею документу про присудження йому ОКР фаховий 

молодший бакалавр із присвоєнням кваліфікації технік- електрик. 

Атестація здійснюється відкрито і публічно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам освітньої програми 
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2.1.1      +   +      +                       

2.1.2         +                             

2.1.3 +  +  + + +                               

2.1.4    +                                  

2.1.5           + + +    +                     

2.1.6   + + +                                 

2.1.7         +          +       +            

2.1.9                   + + + +  +              

2.1.10   +  +                                 

2.1.11               +                       

2.1.12    +  + + +                              

2.1.13            +                          

2.1.15          + +  +                         

2.2.1              +           + +   +         

2.2.2              +                        

2.2.3     +          +                       

2.2.4                                      

2.2.5               +                       

2.2.6   + 

+ 

                                  

2.2.7 +                                     

2.3.1   +       + + +                          

2.3.2                   +    

 

               

3.3                +          +            

2.3.4                       +  +   +          

2.3.5                  + +                   

3.1.1                        + +             

 



3.1.2          + + + +                         

3.1.3                   +            +       

3.1.4                   + +                  

3.1.5                   + +           +       

3.1.6                    +                  

3.1.7                               + +      

3.1.8        +                  +            

3.1.9        +              +     +           

3.1.10        +           +   +     +           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Матриця відповідності програмних результатів навчання (ПРН) відповідним компонентам освітньої програми 
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РН 1           + +             +              

РН 2                   + + +                 

РН 3     +         +      +         +          

РН 4                          +             

РН 5                +            + + +         

РН 6  

 

          +  +         +                

РН 7 

 

        +                             

РН 8 +  +  +         +                        

РН 01 +                       +              

РН 02        +          +           +         

РН 03    + + + +                               

РН  04            +       +    +               

РН  05  +                   +                 

РН  06                   + + +                 

РН  07     +  +       +        +                

РН  08  +                                    

РН  09                    + + +   + +   +          

РН  10                    +         +          

РН  11                +   +         +          

РН 12  +                       +             

РН 13          + +             +              

                                      

                                      

                                      

 



 


