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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до навчального плану 

Код та найменування спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка» 

Рівень освіти    фахова перед вища освіта 

Освітьо-професійна програма   «Обслуговування та ремонт електропобутової 

техніки» 

Форма навчання _____денна_ 

Загальний обсяг у кредитах Європейської кредитної трансферно- накопичувальної 

системи та строк навчання 180 кредитів / 3.10 роки  

Навчальний план, затверджений: педагогічною радою Кам’янець-

Подільського фахового  коледжу індустрії, бізнесу та інформаційних 

технологій 26.05.2022року, протокол №  6  та наказом директора коледжу 

від26.052022 року № 84/1                      

Відповідність вимогам стандарту фахової предвищої освіти (в разі наявності) 

_відсутній  

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання 

____________________базова загальна середня освіта,_____________________ 

____________________повна загальна середня освіта________________________ 

Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 
Програмні результати навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, 

практик 

І. Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки 

ЗК1. Знання та розуміння предметної 

області та розуміння професійної 

діяльності.  

ЗК2. Здатність спілкуватися 

державною мовою як усно, так і 

письмово. 

 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 

РН5.Працювати самостійно та в команді. 

РН4.Обробляти, аналізувати та 

застосовувати інформацію з різних 

джерел. 

РН2 Спілкуватися державною мовою як 

усно, так і письмово. 
 

Історія 

української 

державності 



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. 

ЗК1. Знання та розуміння предметної 

області та розуміння професійної 

діяльності.  

ЗК2. Здатність спілкуватися 

державною мовою як усно, так і 

письмово. 

 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 

РН 5 .Працювати самостійно та в 

команді. 

РН 4.Обробляти, аналізувати та 

застосовувати інформацію з різних 

джерел. 

РН 2.Спілкуватися державною мовою як 

усно, так і письмово. 

РН20.Вирішувати спеціалізовані 

завдання із дотриманням вимог чинної 

нормативної документації для 

проектування електричної частини 

електроенергетичного, електротехнічного 

та електромеханічного устаткування. 

Правознавство 



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. 

ЗК1. Знання та розуміння предметної 

області та розуміння професійної 

діяльності. 

ЗК2. Здатність спілкуватися 

державною мовою як усно, так і 

письмово. 

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. 

РН 5 .Працювати самостійно та в 

команді. 

РН 4.Обробляти, аналізувати та 

застосовувати інформацію з різних 

джерел. 

РН 2.Спілкуватися державною мовою як 

усно, так і письмово. 

РН16.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. 

Безпека 

життєдіяльност

і 

ЗК1. Знання та розуміння предметної 

області та розуміння професійної 

діяльності.  

ЗК2. Здатність спілкуватися 

державною мовою як усно, так і 

письмово. 

 ЗК4. Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу інформації з 

РН 5.Працювати самостійно та в команді. 

РН 4 .Обробляти, аналізувати та 

застосовувати інформацію з різних 

джерел. 

РН 2.Спілкуватися державною мовою як 

усно, так і письмово. 
 

Соціологія 



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. 

ЗК1. Знання та розуміння предметної 

області та розуміння професійної 

діяльності.  

ЗК2. Здатність спілкуватися 

державною мовою як усно, так і 

письмово. 

 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.  

РН 5 .Працювати самостійно та в 

команді. 

РН 4 .Обробляти, аналізувати та 

застосовувати інформацію з різних 

джерел. 

РН 2.Спілкуватися державною мовою як 

усно, так і письмово. 
 

Культурологія 



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. 

ЗК1. Знання та розуміння предметної 

області та розуміння професійної 

діяльності.  

ЗК2. Здатність спілкуватися 

державною мовою як усно, так і 

письмово. 

 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. 

РН 5. Працювати самостійно та в 

команді. 

РН 4 Обробляти, аналізувати та 

застосовувати інформацію з різних 

джерел. 

РН 2.Спілкуватися державною мовою як 

усно, так і письмово. 

РН11.Виконувати та оцінювати 

електротехнічні та спеціальні 

вимірювання, орієнтуватися у роботі 

електронних приладів, пристроїв 

автоматичного керування, релейного 

захисту, систем автоматики і 

мікропроцесорної техніки. 

РН14.Обирати і розраховувати 

освітлювальні та опромінювальні 

установки, вирішувати технічні задачі в 

області застосування 

електротехнологічних установок 

РН20.Вирішувати спеціалізовані 

завдання із дотриманням вимог чинної 

нормативної документації для 

проектування електричної частини 

електроенергетичного, електротехнічного 

та електромеханічного устаткування. 

 

Економічна 

теорія 



ЗК1. Знання та розуміння предметної 

області та розуміння професійної 

діяльності.  

ЗК2. Здатність спілкуватися 

державною мовою як усно, так і 

письмово. 

 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. 

РН 5 . Працювати самостійно та в 

команді. 

РН 4 . Обробляти, аналізувати та 

застосовувати інформацію з різних 

джерел. 

РН 2. Спілкуватися державною мовою як 

усно, так і письмово. 
 

Основи екології 

ЗК1. Знання та розуміння предметної 

області та розуміння професійної 

діяльності.  

ЗК2. Здатність спілкуватися 

державною мовою як усно, так і 

письмово. 

 ЗК4. Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел.  

ЗК5. Здатність працювати в команді.  

ЗК6. Здатність використовувати 

інформаційні та комунікаційні 

технології.  

РН 5 . Працювати самостійно та в 

команді. 

РН 4 . Обробляти, аналізувати та 

застосовувати інформацію з різних 

джерел. 

РН 2. Спілкуватися державною мовою як 

усно, так і письмово. 
 

Українська 

мова за 

професійним 

спрямуванням 



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. 

ЗК03. Здатність спілкуватися 

іноземною мовою. 

ЗК1. Знання та розуміння предметної 

області та розуміння професійної 

діяльності.  

ЗК2. Здатність спілкуватися 

державною мовою як усно, так і 

письмово. 

 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 

РН 5. Працювати самостійно та в 

команді. 

РН 4. Обробляти, аналізувати та 

застосовувати інформацію з різних 

джерел. 

РН3.Уміти спілкуватися іноземною 

мовою. 

 

Іноземна мова 

за професійним 

спрямуванням 



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. 

ЗК1. Знання та розуміння предметної 

області та розуміння професійної 

діяльності.  

ЗК2. Здатність спілкуватися 

державною мовою як усно, так і 

письмово. 

 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. 

РН 5 . Працювати самостійно та в 

команді. 

РН 4 . Обробляти, аналізувати та 

застосовувати інформацію з різних 

джерел. 

РН 2. Спілкуватися державною мовою як 

усно, так і письмово. 

РН1.Застосовувати в професійній 

діяльності знання з фундаментальних і 

прикладних наук. 

Фізичне 

виховання 



ЗК1. Знання та розуміння предметної 

області та розуміння професійної 

діяльності.  

ЗК2. Здатність спілкуватися 

державною мовою як усно, так і 

письмово. 

 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. 

РН 5 . Працювати самостійно та в 

команді. 

РН 4 . Обробляти, аналізувати та 

застосовувати інформацію з різних 

джерел. 

РН 2. Спілкуватися державною мовою як 

усно, так і письмово. 

РН1.Застосовувати в професійній 

діяльності знання з фундаментальних і 

прикладних наук. 

Вища 

математика 

ЗК1. Знання та розуміння предметної 

області та розуміння професійної 

діяльності.  

ЗК2. Здатність спілкуватися 

державною мовою як усно, так і 

письмово. 

 ЗК4. Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел.  

ЗК5. Здатність працювати в команді.  

ЗК6. Здатність використовувати 

інформаційні та комунікаційні 

технології.  

РН 5 . Працювати самостійно та в 

команді. 

РН 4 . Обробляти, аналізувати та 

застосовувати інформацію з різних 

джерел. 

РН 2. Спілкуватися державною мовою як 

усно, так і письмово. 

РН11.Виконувати та оцінювати 

електротехнічні та спеціальні 

вимірювання, орієнтуватися у роботі 

електронних приладів, пристроїв 

автоматичного керування, релейного 

захисту, систем автоматики і 

мікропроцесорної техніки 

РН15.Застосовувати технологічні 

ТОЕ 



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. 

процеси та обладнання об'єктів 

електроенергетики, електротехніки та 

електромеханіки, здійснювати вибір 

електроустаткування та відповідних 

систем керування до нього. 

CК1. Здатність використовувати 

практичні навички та методи 

фундаментальних наук в професійній 

діяльності. 

ЗК4. Здатність до пошуку, оброблення 

та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК5. Здатність працювати в команді. 

CК1. Здатність використовувати 

практичні навички та методи 

фундаментальних наук в професійній 

діяльності. 

CК5. Здатність здійснювати 

раціональний вибір елементів 

електротехнічного та 

електромеханічного обладнання, 

пов'язаного з роботою 

електропривода. 

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. 

КСП-07 – здатність застосовувати 

механічне і спеціальне обладнання для 

якісного проведення технічного 

РН1.Застосовувати в професійній 

діяльності знання з фундаментальних і 

прикладних наук. 

РН5.Працювати самостійно та в команді. 

РН6.Використовувати інформаційні та 

комунікаційні технології і спеціалізоване 

програмне забезпечення під час 

проєктування та експлуатації 

електрообладнання. 

 

Технічна 

механіка 



обслуговування ремонту 

електропобутових приладів; 

2.2 Дисципліни що формують професійні компетентності 

ЗК1. Знання та розуміння предметної 

області та розуміння професійної 

діяльності.  

ЗК2. Здатність спілкуватися 

державною мовою як усно, так і 

письмово. 

ЗК5. Здатність працювати в команді.  

CК1. Здатність використовувати 

практичні навички та методи 

фундаментальних наук в професійній 

діяльності.  

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. 

CК7. Здатність орієнтуватися в 

технологічних процесах і обладнанні, 

вибирати електроустаткування та 

відповідні системи керування 

КСП-07 – здатність застосовувати 

механічне і спеціальне обладнання для 

якісного проведення технічного 

обслуговування ремонту 

електропобутових приладів; 

КСП-08 – здатність здійснювати 

контроль якості ремонту та 

випробування приладів 

електропобутової техніки за 

допомогою засобів автоматизації, 

електровимірювальних приладів, 

засобів діагностики та на 

відповідність ГСТУ; 

РН6.икористовувати інформаційні та 

комунікаційні технології і спеціалізоване 

програмне забезпечення під час 

проєктування та експлуатації 

електрообладнання. 

РН7. Розв’язувати типові задачі в 

електроенергетиці за допомогою 

сучасних методик і обладнання. 

РН8.Використовувати нормативні 

документи і правила безпеки праці під 

час вирішення професійних завдань. 

РН12. Знати принцип роботи 

електричних машин, апаратів, 

трансформаторів, електротехнічних 

установок та застосовувати їх в 

професійній діяльності. 

 

Електричні 

апарати та 

машини 

електропобутов

ої техніки 

ЗК1. Знання та розуміння предметної 

області та розуміння професійної 

діяльності.  

РН11.Виконувати та оцінювати 

електротехнічні та спеціальні 

вимірювання, орієнтуватися у роботі 

Технологія 

ремонту 

електропобутов



ЗК2. Здатність спілкуватися 

державною мовою як усно, так і 

письмово. 

ЗК5. Здатність працювати в команді.  

CК1. Здатність використовувати 

практичні навички та методи 

фундаментальних наук в професійній 

діяльності.  

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. 

CК7. Здатність орієнтуватися в 

технологічних процесах і обладнанні, 

вибирати електроустаткування та 

відповідні системи керування 

КСП-07 – здатність застосовувати 

механічне і спеціальне обладнання для 

якісного проведення технічного 

обслуговування ремонту 

електропобутових приладів; 

КСП-08 – здатність здійснювати 

контроль якості ремонту та 

випробування приладів 

електропобутової техніки за 

допомогою засобів автоматизації, 

електровимірювальних приладів, 

засобів діагностики та на 

відповідність ГСТУ; 

електронних приладів, пристроїв 

автоматичного керування, релейного 

захисту, систем автоматики і 

мікропроцесорної техніки. 

РН12.Знати принцип роботи електричних 

машин, апаратів, трансформаторів, 

електротехнічних установок та 

застосовувати їх в професійній 

діяльності. 

РН13.Обирати елементи 

електроприводів, мікропроцесорної 

техніки, пристроїв автоматичного 

керування, релейного захисту 

 

ої техніки 

ЗК1. Знання та розуміння предметної 

області та розуміння професійної 

діяльності.  

ЗК2. Здатність спілкуватися 

державною мовою як усно, так і 

письмово. 

ЗК5. Здатність працювати в команді.  

CК1. Здатність використовувати 

практичні навички та методи 

РН11.Виконувати та оцінювати 

електротехнічні та спеціальні 

вимірювання, орієнтуватися у роботі 

електронних приладів, пристроїв 

автоматичного керування, релейного 

захисту, систем автоматики і 

мікропроцесорної техніки 

РН1.Застосовувати в професійній 

діяльності знання з фундаментальних і 

прикладних наук. 

Основи 

електроніки 



фундаментальних наук в професійній 

діяльності.  

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. 

CК7. Здатність орієнтуватися в 

технологічних процесах і обладнанні, 

вибирати електроустаткування та 

відповідні системи керування 

 

ЗК1. Знання та розуміння предметної 

області та розуміння професійної 

діяльності.  

ЗК2. Здатність спілкуватися 

державною мовою як усно, так і 

письмово. 

ЗК5. Здатність працювати в команді.  

CК1. Здатність використовувати 

практичні навички та методи 

фундаментальних наук в професійній 

діяльності.  

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. 

РН11.Виконувати та оцінювати 

електротехнічні та спеціальні 

вимірювання, орієнтуватися у роботі 

електронних приладів, пристроїв 

автоматичного керування, релейного 

захисту, систем автоматики і 

мікропроцесорної техніки. 

РН12.Знати принцип роботи електричних 

машин, апаратів, трансформаторів, 

електротехнічних установок та 

застосовувати їх в професійній 

діяльності. 

РН13.Обирати елементи 

електроприводів, мікропроцесорної 

техніки, пристроїв автоматичного 

керування, релейного захисту. 

стандартам; 
 

Електропобуто

ва техніка 



CК7. Здатність орієнтуватися в 

технологічних процесах і обладнанні, 

вибирати електроустаткування та 

відповідні системи керування 

КЗП-01 – базові уявлення про 

різноманітність електропобутових 

приладів, розуміння значення 

застосування сучасної 

електропобутової техніки у 

повсякденному житті; 

КЗП-03- сучасні уявлення про 

принципи організації ремонту 

сучасної електропобутової техніки; 

КСП-07 – здатність застосовувати 

механічне і спеціальне обладнання для 

якісного проведення технічного 

обслуговування ремонту 

електропобутових приладів; 

КСП-08 – здатність здійснювати 

контроль якості ремонту та 

випробування приладів 

електропобутової техніки за 

допомогою засобів автоматизації, 

електровимірювальних приладів, 

засобів діагностики та на 

відповідність ГСТУ; 

КСП-10 – здатність володіти 

навичками електромонтажних робіт 

при проведенні ремонту 

електропобутових приладів; 

КСП-13- здатність контролювати 

якість ремонту електропобутової 

техніки щодо відповідності 

характеристик галузевим стандартам; 

ЗК1. Знання та розуміння предметної 

області та розуміння професійної 

діяльності. 

ЗК2. Здатність спілкуватися 

державною мовою як усно, так і 

письмово. 

ЗК5. Здатність працювати в команді. 

CК9. Здатність обирати заходи з 

підвищення рівня енергоефективності 

електроенергетичного, 

електротехнічного та 

електромеханічного устаткування і 

визначення техніко-економічних 

показників запропонованих рішень. 
 

РН7.Розв’язувати типові задачі в 

електроенергетиці за допомогою 

сучасних методик і обладнання. 

РН10.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. 

РН15.Застосовувати технологічні 

процеси та обладнання об'єктів 

електроенергетики, електротехніки та 

електромеханіки, здійснювати вибір 

електроустаткування та відповідних 

систем керування до нього 

РН17.Визначати робочі параметри 

Економіка, 

організація та 

планування 

виробництва 



електротехнічного, електроенергетичного 

та електромеханічного обладнання й 

відповідних комплексів і систем, 

орієнтуватися у виборі техніко-

економічних рішень, спрямованих на 

підвищення їх ресурсо- та 

енергоефективності 

ЗК1. Знання та розуміння предметної 

області та розуміння професійної 

діяльності.  

ЗК2. Здатність спілкуватися 

державною мовою як усно, так і 

письмово. 

ЗК5. Здатність працювати в команді.  

CК1. Здатність використовувати 

практичні навички та методи 

фундаментальних наук в професійній 

діяльності.  

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. 

CК7. Здатність орієнтуватися в 

технологічних процесах і обладнанні, 

вибирати електроустаткування та 

відповідні системи керування 

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. 

РН11.Виконувати та оцінювати 

електротехнічні та спеціальні 

вимірювання, орієнтуватися у роботі 

електронних приладів, пристроїв 

автоматичного керування, релейного 

захисту, систем автоматики і 

мікропроцесорної техніки 

РН1.Застосовувати в професійній 

діяльності знання з фундаментальних і 

прикладних наук. 

 

Електронні 

пристрої 

електромеханіч

них систем 



ЗК1. Знання та розуміння предметної 

області та розуміння професійної 

діяльності. 

ЗК2. Здатність спілкуватися 

державною мовою як усно, так і 

письмово. 

ЗК5. Здатність працювати в команді. 

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. 
 

РН1.Застосовувати в професійній 

діяльності знання з фундаментальних і 

прикладних наук.  

РН5.Працювати самостійно та в команді 

РН7.Розв’язувати типові задачі в 

електроенергетиці за допомогою 

сучасних методик і обладнання.  

РН8.Використовувати нормативні 

документи і правила безпеки праці під 

час вирішення професійних завдань. 

РН10.Застосовувати загальне і 

спеціалізоване програмне забезпечення, а 

також навички програмування для 

вирішення професійних завдань у галузі 

електроенергетики. 

РН11.Виконувати та оцінювати 

електротехнічні та спеціальні 

вимірювання, орієнтуватися у роботі 

електронних приладів, пристроїв 

автоматичного керування, релейного 

захисту, систем автоматики і 

мікропроцесорної техніки. 

РН15. Застосовувати технологічні 

процеси та обладнання об'єктів 

електроенергетики, електротехніки та 

електромеханіки, здійснювати вибір 

електроустаткування та відповідних 

систем керування до нього.  

Основи 

мехатроніки 

ЗК1. Знання та розуміння предметної 

області та розуміння професійної 

діяльності. 

ЗК2. Здатність спілкуватися 

державною мовою як усно, так і 

письмово. 

ЗК5. Здатність працювати в команді. 

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 

РН1.Застосовувати в професійній 

діяльності знання з фундаментальних і 

прикладних наук.  

РН5.Працювати самостійно та в команді 

РН7.Розв’язувати типові задачі в 

електроенергетиці за допомогою 

сучасних методик і обладнання.  

РН8.Використовувати нормативні 

документи і правила безпеки праці під 

час вирішення професійних завдань. 

РН9.Застосовувати загальне і 

спеціалізоване програмне забезпечення, а 

також навички програмування для 

вирішення професійних завдань у галузі 

електроенергетики. 

РН12.Знати принцип роботи електричних 

машин, апаратів, трансформаторів, 

електротехнічних установок та 

Нетрадиційні 

та 

відновлювальні 

джерела енергії 



навколишнього середовища.  

CК9. Здатність обирати заходи з 

підвищення рівня енергоефективності 

електроенергетичного, 

електротехнічного та 

електромеханічного устаткування і 

визначення техніко-економічних 

показників запропонованих рішень. 

застосовувати їх в професійній 

діяльності.  

РН14.Обирати і розраховувати 

освітлювальні та опромінювальні 

установки, вирішувати технічні задачі в 

області застосування 

електротехнологічних установок.  

2.3 Практична підготовка 

CК1. Здатність використовувати 

практичні навички та методи 

фундаментальних наук в професійній 

діяльності 

КЗП-01 – базові уявлення про 

різноманітність електропобутових 

приладів, розуміння значення 

застосування сучасної 

електропобутової техніки у 

повсякденному житті; 

КЗП-03- сучасні уявлення про 

принципи організації ремонту 

сучасної електропобутової техніки; 

КСП-07 – здатність застосовувати 

механічне і спеціальне обладнання для 

якісного проведення технічного 

обслуговування ремонту 

електропобутових приладів; 
 

РН4.Обробляти, аналізувати та 

застосовувати інформацію з різних 

джерел 

РН15.Застосовувати технологічні 

процеси та обладнання об'єктів 

електроенергетики, електротехніки та 

електромеханіки, здійснювати вибір 

електроустаткування та відповідних 

систем керування до нього. 

РН16.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. 

 

Практика 

електромонтаж

на 

CК3. Здатність виконувати та 

оцінювати електротехнічні та 

спеціальні вимірювання, 

орієнтуватися у роботі електричних 

приладів, пристроїв автоматичного 

керування, релейного захисту, систем 

автоматики і мікропроцесорної 

техніки. 

 КЗП-01 – базові уявлення про 

різноманітність електропобутових 

приладів, розуміння значення 

застосування сучасної 

електропобутової техніки у 

повсякденному житті; 

КЗП-03- сучасні уявлення про 

принципи організації ремонту 

сучасної електропобутової техніки; 

КСП-07 – здатність застосовувати 

механічне і спеціальне обладнання для 

якісного проведення технічного 

обслуговування ремонту 

електропобутових приладів; 

КСП-08 – здатність здійснювати 

РН4.Обробляти, аналізувати та 

застосовувати інформацію з різних 

джерел 

РН15.Застосовувати технологічні 

процеси та обладнання об'єктів 

електроенергетики, електротехніки та 

електромеханіки, здійснювати вибір 

електроустаткування та відповідних 

систем керування до нього. 

РН16.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. 

РН18.Визначати обсяги операцій 

технічного обслуговування, 

організовуватиі та виконувати 

електромонтажні, налагоджувальні 

роботи, діагностику, ремонт об’єктів 

Практика на 

одержання 

навичок з 

ремонту 

електропобутов

ої техніки 



контроль якості ремонту та 

випробування приладів 

електропобутової техніки за 

допомогою засобів автоматизації, 

електровимірювальних приладів, 

засобів діагностики та на 

відповідність ГСТУ; 

КСП-10 – здатність володіти 

навичками електромонтажних робіт 

при проведенні ремонту 

електропобутових приладів; 

КСП-13- здатність контролювати 

якість ремонту електропобутової 

техніки щодо відповідності 

характеристик галузевим стандартам; 

електроенергетики, електротехніки та 

електромеханіки. 

; 

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, 9 

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 

РН4Обробляти, аналізувати та 

застосовувати інформацію з різних 

джерел 

РН15.Застосовувати технологічні 

процеси та обладнання об'єктів 

електроенергетики, електротехніки та 

електромеханіки, здійснювати вибір 

електроустаткування та відповідних 

систем керування до нього. 

РН16.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. 

РН18.Визначати обсяги операцій 

технічного обслуговування, 

організовуватиі та виконувати 

електромонтажні, налагоджувальні 

роботи, діагностику, ремонт об’єктів 

електроенергетики, електротехніки та 

електромеханіки. 

РН11.Виконувати та оцінювати 

електротехнічні та спеціальні 

вимірювання, орієнтуватися у роботі 

електронних приладів, пристроїв 

автоматичного керування, релейного 

захисту, систем автоматики і 

мікропроцесорної техніки 

 

Практика 

навчальна на 

виробництві 



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 

КЗП-01 – базові уявлення про 

різноманітність електропобутових 

приладів, розуміння значення 

застосування сучасної 

електропобутової техніки у 

повсякденному житті; 

КЗП-03- сучасні уявлення про 

принципи організації ремонту 

сучасної електропобутової техніки; 

КСП-07 – здатність застосовувати 

механічне і спеціальне обладнання для 

якісного проведення технічного 

обслуговування ремонту 

електропобутових приладів; 

КСП-08 – здатність здійснювати 

контроль якості ремонту та 

випробування приладів 

електропобутової техніки за 

допомогою засобів автоматизації, 

електровимірювальних приладів, 

засобів діагностики та на 

відповідність ГСТУ; 



КСП-10 – здатність володіти 

навичками електромонтажних робіт 

при проведенні ремонту 

електропобутових приладів; 

КСП-13- здатність контролювати 

якість ремонту електропобутової 

техніки щодо відповідності 

характеристик галузевим стандартам; 

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, 9 

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 

РН4Обробляти, аналізувати та 

застосовувати інформацію з різних 

джерел 

РН11.Виконувати та оцінювати 

електротехнічні та спеціальні 

вимірювання, орієнтуватися у роботі 

електронних приладів, пристроїв 

автоматичного керування, релейного 

захисту, систем автоматики і 

мікропроцесорної техніки 

РН12.Знати принцип роботи електричних 

машин, апаратів, трансформаторів, 

електротехнічних установок та 

застосовувати їх в професійній 

діяльності. 

РН13.Обирати елементи 

електроприводів, мікропроцесорної 

техніки, пристроїв автоматичного 

керування, релейного захисту. 

РН15.Застосовувати технологічні 

процеси та обладнання об'єктів 

електроенергетики, електротехніки та 

електромеханіки, здійснювати вибір 

електроустаткування та відповідних 

систем керування до нього. 

РН16.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. 

РН17Визначати 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 

РН18.Визначати обсяги операцій 

технічного обслуговування, 

організовуватиі та виконувати 

електромонтажні, налагоджувальні 

Практика 

технологічна на 

виробництві 



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 

КЗП-01 – базові уявлення про 

різноманітність електропобутових 

приладів, розуміння значення 

застосування сучасної 

електропобутової техніки у 

повсякденному житті; 

КЗП-03- сучасні уявлення про 

принципи організації ремонту 

сучасної електропобутової техніки; 

КСП-07 – здатність застосовувати 

механічне і спеціальне обладнання для 

якісного проведення технічного 

обслуговування ремонту 

електропобутових приладів; 

КСП-08 – здатність здійснювати 

контроль якості ремонту та 

випробування приладів 

електропобутової техніки за 

допомогою засобів автоматизації, 

електровимірювальних приладів, 

засобів діагностики та на 

відповідність ГСТУ; 

КСП-10 – здатність володіти 

навичками електромонтажних робіт 

при проведенні ремонту 

електропобутових приладів; 

КСП-13- здатність контролювати 

якість ремонту електропобутової 

техніки щодо відповідності 

роботи, діагностику, ремонт об’єктів 

електроенергетики, електротехніки та 

електромеханіки. 

РН19.Використовувати сучасне 

обладнання та програмне забезпечення 

під час виконання розрахунків, 

моделювання і проєктування 

електротехнічного, електроенергетичного 

та електромеханічного обладнання, 

відповідних комплексів і систем. 

РН20.Вирішувати спеціалізовані 

завдання із дотриманням вимог чинної 

нормативної документації для 

проектування електричної частини 

електроенергетичного, електротехнічного 

та електромеханічного устаткування 

 



характеристик галузевим стандартам; 
 

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, 9 

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, 

РН4Обробляти, аналізувати та 

застосовувати інформацію з різних 

джерел 

РН11.Виконувати та оцінювати 

електротехнічні та спеціальні 

вимірювання, орієнтуватися у роботі 

електронних приладів, пристроїв 

автоматичного керування, релейного 

захисту, систем автоматики і 

мікропроцесорної техніки 

РН12.Знати принцип роботи електричних 

машин, апаратів, трансформаторів, 

електротехнічних установок та 

застосовувати їх в професійній 
діяльності. 

РН13.Обирати елементи 

електроприводів, мікропроцесорної 

техніки, пристроїв автоматичного 

керування, релейного захисту. 

РН15.Застосовувати технологічні 

процеси та обладнання об'єктів 

електроенергетики, електротехніки та 

електромеханіки, здійснювати вибір 

електроустаткування та відповідних 

систем керування до нього. 

РН16.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. 

РН17Визначати 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 

РН18.Визначати обсяги операцій 

технічного обслуговування, 

організовуватиі та виконувати 

електромонтажні, налагоджувальні 

роботи, діагностику, ремонт об’єктів 

електроенергетики, електротехніки та 

електромеханіки. 

РН19.Використовувати сучасне 

обладнання та програмне забезпечення 

під час виконання розрахунків, 

Практика 

переддипломна 



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 

КЗП-01 – базові уявлення про 

різноманітність електропобутових 

приладів, розуміння значення 

застосування сучасної 

електропобутової техніки у 

повсякденному житті; 

КЗП-03- сучасні уявлення про 

принципи організації ремонту 

сучасної електропобутової техніки; 

КСП-07 – здатність застосовувати 

механічне і спеціальне обладнання для 

якісного проведення технічного 

обслуговування ремонту 

електропобутових приладів; 

КСП-08 – здатність здійснювати 

контроль якості ремонту та 

випробування приладів 

електропобутової техніки за 

допомогою засобів автоматизації, 

електровимірювальних приладів, 

засобів діагностики та на 

відповідність ГСТУ; 

КСП-10 – здатність володіти 

навичками електромонтажних робіт 

при проведенні ремонту 

електропобутових приладів; 

КСП-13- здатність контролювати 

якість ремонту електропобутової 

техніки щодо відповідності 

характеристик галузевим стандартам; 
 

моделювання і проєктування 

електротехнічного, електроенергетичного 

та електромеханічного обладнання, 

відповідних комплексів і систем. 

РН20.Вирішувати спеціалізовані 

завдання із дотриманням вимог чинної 

нормативної документації для 

проектування електричної частини 

електроенергетичного, електротехнічного 

та електромеханічного устаткування 

 

3.Вибіркові навчальні компоненти 

За вибором навчального закладу 

ЗК1. Знання та розуміння предметної 

області та розуміння професійної 

РН4Обробляти, аналізувати та 

застосовувати інформацію з різних 

Матеріалознавс

тво і обробка 



діяльності. 

ЗК4. Здатність до пошуку, оброблення 

та аналізу інформації з різних джерел. 

CК1. Здатність використовувати 

практичні навички та методи 

фундаментальних наук в професійній 

діяльності 

СК12. Здатність виконувати проєкти 

електричної частини, 

електроенергетичного, 

електротехнічного та 

електромеханічного устаткування із 

дотриманням вимог чинних стандартів 

КЗП-01 – базові уявлення про 

різноманітність електропобутових 

приладів, розуміння значення 

застосування сучасної 

електропобутової техніки у 

повсякденному житті; 

КЗП-03- сучасні уявлення про 

принципи організації ремонту 

сучасної електропобутової техніки; 

КСП-07 – здатність застосовувати 

механічне і спеціальне обладнання для 

якісного проведення технічного 

обслуговування ремонту 

електропобутових приладів 

джерел 

РН15.Застосовувати технологічні 

процеси та обладнання об'єктів 

електроенергетики, електротехніки та 

електромеханіки, здійснювати вибір 

електроустаткування та відповідних 

систем керування до нього. 

; 

матеріалів 

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. 

РН 5.Працювати самостійно та в команді. 

РН 4.Обробляти, аналізувати та 

застосовувати інформацію з різних 

джерел. 

РН 2.Спілкуватися державною мовою як 

усно, так і письмово. 
 

Психологія і 

етика 



ЗК1. Знання та розуміння предметної 

області та розуміння професійної 

діяльності.  

ЗК4. Здатність до пошуку, оброблення 

та аналізу інформації з різних джерел.  

CК1. Здатність використовувати 

практичні навички та методи 

фундаментальних наук в професійній 

діяльності 

СК12. Здатність виконувати проєкти 

електричної частини, 

електроенергетичного, 

електротехнічного та 

електромеханічного устаткування із 

дотриманням вимог чинних стандартів 

РН4.Обробляти, аналізувати та 

застосовувати інформацію з різних 

джерел 

РН15.Застосовувати технологічні 

процеси та обладнання об'єктів 

електроенергетики, електротехніки та 

електромеханіки, здійснювати вибір 

електроустаткування та відповідних 

систем керування до нього. 

 

Електротехнічн

і матеріали 

ЗК1. Знання та розуміння предметної 

області та розуміння професійної 

діяльності.  

ЗК4. Здатність до пошуку, оброблення 

та аналізу інформації з різних джерел.  

CК1. Здатність використовувати 

практичні навички та методи 

фундаментальних наук в професійній 

діяльності 

СК12. Здатність виконувати проєкти 

електричної частини, 

електроенергетичного, 

електротехнічного та 

електромеханічного устаткування із 

дотриманням вимог чинних стандартів 

РН4.Обробляти, аналізувати та 

застосовувати інформацію з різних 

джерел 

РН15.Застосовувати технологічні 

процеси та обладнання об'єктів 

електроенергетики, електротехніки та 

електромеханіки, здійснювати вибір 

електроустаткування та відповідних 

систем керування до нього. 

 

Інженерна 

графіка 

ЗК1. Знання та розуміння предметної 

області та розуміння професійної 

діяльності.  

ЗК4. Здатність до пошуку, оброблення 

та аналізу інформації з різних джерел.  

CК1. Здатність використовувати 

практичні навички та методи 

фундаментальних наук в професійній 

діяльності 

CК11. Здатність використовувати 

спеціальне програмне та апаратне 

забезпечення у професійній діяльності 

РН4.Обробляти, аналізувати та 

застосовувати інформацію з різних 

джерел 

РН15.Застосовувати технологічні 

процеси та обладнання об'єктів 

електроенергетики, електротехніки та 

електромеханіки, здійснювати вибір 

електроустаткування та відповідних 

систем керування до нього. 

РН9.Застосовувати загальне і 

спеціалізоване програмне забезпечення, а 

також навички програмування для 

вирішення професійних завдань у галузі 

електроенергетики. 

Інформаційні 

та 

комунікаційні 

системи в 

галузі 

ЗК1. Знання та розуміння предметної 

області та розуміння професійної 

РН11.Виконувати та оцінювати 

електротехнічні та спеціальні 

вимірювання, орієнтуватися у роботі 

Автоматика та 

мікропроцесор



діяльності.  

ЗК4. Здатність до пошуку, оброблення 

та аналізу інформації з різних джерел.  

CК1. Здатність використовувати 

практичні навички та методи 

фундаментальних наук в професійній 

діяльності 

CК3. Здатність виконувати та 

оцінювати електротехнічні та 

спеціальні вимірювання, 

орієнтуватися у роботі електричних 

приладів, пристроїв автоматичного 

керування, релейного захисту, систем 

автоматики і мікропроцесорної 

техніки.  

електронних приладів, пристроїв 

автоматичного керування, релейного 

захисту, систем автоматики і 

мікропроцесорної техніки 

 

РН1.Застосовувати в професійній 

діяльності знання з фундаментальних і 

прикладних наук. 

 

на техніка 

ЗК1. Знання та розуміння предметної 

області та розуміння професійної 

діяльності.  

ЗК4. Здатність до пошуку, оброблення 

та аналізу інформації з різних джерел.  

CК1. Здатність використовувати 

практичні навички та методи 

фундаментальних наук в професійній 

діяльності 

CК3. Здатність виконувати та 

оцінювати електротехнічні та 

спеціальні вимірювання, 

орієнтуватися у роботі електричних 

приладів, пристроїв автоматичного 

керування, релейного захисту, систем 

автоматики і мікропроцесорної 

техніки.  

КСП-13- здатність контролювати 

якість ремонту електропобутової 

техніки щодо відповідності 

характеристик галузевим стандартам; 

 

РН11.Виконувати та оцінювати 

електротехнічні та спеціальні 

вимірювання, орієнтуватися у роботі 

електронних приладів, пристроїв 

автоматичного керування, релейного 

захисту, систем автоматики і 

мікропроцесорної техніки 

РН1.Застосовувати в професійній 

діяльності знання з фундаментальних і 

прикладних наук. 

 

 

Основи 

стандартизації, 

метрології та 

якість 

продукції 

ЗК1. Знання та розуміння предметної 

області та розуміння професійної 

діяльності.  

ЗК4. Здатність до пошуку, оброблення 

та аналізу інформації з різних джерел.  

CК1. Здатність використовувати 

практичні навички та методи 

фундаментальних наук в професійній 

діяльності 

CК5. Здатність здійснювати 

раціональний вибір елементів 

електротехнічного та 

РН11.Виконувати та оцінювати 

електротехнічні та спеціальні 

вимірювання, орієнтуватися у роботі 

електронних приладів, пристроїв 

автоматичного керування, релейного 

захисту, систем автоматики і 

мікропроцесорної техніки. 

РН12.Знати принцип роботи електричних 

машин, апаратів, трансформаторів, 

електротехнічних установок та 

застосовувати їх в професійній 

діяльності. 

Обладнання 

спеціалізованих 

підприємств 



електромеханічного обладнання, 

пов'язаного з роботою 

електропривода. 

 CК6. Здатність вибирати 

електротехнологічне обладнання і 

системи електричного освітлення та 

опромінення 

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 

РН13.Обирати елементи 

електроприводів, мікропроцесорної 

техніки, пристроїв автоматичного 

керування, релейного захисту 

РН18.Визначати обсяги операцій 

технічного обслуговування, 

організовуватиі та виконувати 

електромонтажні, налагоджувальні 

роботи, діагностику, ремонт об’єктів 

електроенергетики, електротехніки та 

електромеханіки 

ЗК1. Знання та розуміння предметної 

області та розуміння професійної 

діяльності.  

ЗК4. Здатність до пошуку, оброблення 

та аналізу інформації з різних джерел.  

CК1. Здатність використовувати 

практичні навички та методи 

фундаментальних наук в професійній 

діяльності 

CК8. Здатність виконувати професійні 

обов’язки із дотриманням вимог 

правил охорони праці та безпеки 

життєдіяльності, електробезпеки, 

виробничої санітарії та охорони 

навколишнього середовища.  

РН16.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. 

 

Охорона праці 

в галузі 

ЗК1. Знання та розуміння предметної 

області та розуміння професійної 

діяльності. 

ЗК4. Здатність до пошуку, оброблення 

та аналізу інформації з різних джерел. 

CК1. Здатність використовувати 

практичні навички та методи 

фундаментальних наук в професійній 

діяльності 

CК9. Здатність обирати заходи з 

РН7.Розв’язувати типові задачі в 

електроенергетиці за допомогою 

сучасних методик і обладнання. 

РН10.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. 

Енергозбереже

ння 



підвищення рівня енергоефективності 

електроенергетичного, 

електротехнічного та 

електромеханічного устаткування і 

визначення техніко-економічних 

показників запропонованих рішень. 
 

РН15.Застосовувати технологічні 

процеси та обладнання об'єктів 

електроенергетики, електротехніки та 

електромеханіки, здійснювати вибір 

електроустаткування та відповідних 

систем керування до нього 

РН17.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 

ЗК1. Знання та розуміння предметної 

області та розуміння професійної 

діяльності. 

ЗК4. Здатність до пошуку, оброблення 

та аналізу інформації з різних джерел. 

CК1. Здатність використовувати 

практичні навички та методи 

фундаментальних наук в професійній 

діяльності 

КЗП-01 – базові уявлення про 

різноманітність електропобутових 

приладів, розуміння значення 

застосування сучасної 

електропобутової техніки у 

повсякденному житті; 

КЗП-03- сучасні уявлення про 

принципи організації ремонту 

сучасної електропобутової техніки; 

КСП-07 – здатність застосовувати 

механічне і спеціальне обладнання для 

якісного проведення технічного 

обслуговування ремонту 

електропобутових приладів; 

 

 

РН19.Використовувати сучасне 

обладнання та програмне забезпечення 

під час виконання розрахунків, 

моделювання і проєктування 

електротехнічного, електроенергетичного 

та електромеханічного обладнання, 

відповідних комплексів і систем. 

РН20.Вирішувати спеціалізовані 

завдання із дотриманням вимог чинної 

нормативної документації для 

проектування електричної частини 

електроенергетичного, електротехнічного 

та електромеханічного устаткування. 

Схемотехніка 

 


