
 



 

 

 

 
 

 

 



 

1. ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 

«ГІДРОЕНЕРГЕТИКА» 

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 145 «ГІДРОЕНЕРГЕТИКА,» 

 

1 - Загальна інформація 

Повна назва закладу 

вищої освіти та 

структурного 

підрозділу 

Запорізька державна інженерна академія 

Факультет енергетики, електроніки та інформаційних 

технологій 

Кафедра теплоенергетики та гідроенергетики 

Ступінь вищої освіти 

та назва кваліфікації 

мовою оригіналу 

Бакалавр  

Бакалавр з гідроенергетики 

Офіційна назва 

освітньої програми 

Освітньо-професійна програма «Гідроенергетика» 

підготовки здобувачів вищої освіти першого 

(бакалаврського) рівня за галуззю знань 14 

«Електрична інженерія» зі спеціальності 145 

«Гідроенергетика» 

Тип диплому та 

обсяг освітньої 

програми 

Диплом бакалавра, одиничний, 240 кредитів ЄКТС, 

термін навчання – 3 роки 10 м. 

Наявність 

акредитації  

Запорізька державна інженерна академія 

Україна, 27.02.2018 р. 

Цикл/рівень  НРК України – 6 рівень, FQEHEA – перший цикл, 

ЕQFLLL – 6 рівень 

Передумови  повна середня освіта 

Мова(и) викладання  Українська мова 

Термін дії освітньої 

програми 

До введення нової 

Інтернет-адреса 

постійного 

розміщення опису 

освітньої програми 

http://www.zgia.zp.ua/index.php?page=45&lang=ua 

2 - Мета освітньої програми 

Надати теоретичні знання та практичні уміння й навички вирішення 

основних задач в галузі гідроенергетики, підготувати до проведення 

практичної діяльності. Сформувати загальні і професійні компетентності з 

гідроенергетики.  



 

3 - Характеристика освітньої програми 

Предметна область 

(галузь знань, 

спеціальність) 

14 Електрична інженерія 

 

Орієнтація програми Програма професійна прикладна. 

Орієнтуватися у теоретичних засадах генерації 

енергії. Виконувати проектні розробки об’єктів 

малої гідроенергетики. Розробляти економічно 

доцільні проекти електричної частини ГЕС. 

Розробляти проекти модернізації і реконструкції 

обладнання ГЕС. Вибирати енергетичні 

параметри і електричні схеми устаткування. 

Реалізовувати автоматизацію виробництва з 

використанням сучасних засобів. Розробляти 

технічну документацію з експлуатації 

електричної частини ГЕС.   

Основний фокус 

освітньої  

програми та спеціалізації 

Перший (освітньо-професійний ) рівень вищої 

освіти за законом України «Про вищу освіту», 

сьомий  кваліфікаційний рівень Національної 

рамки кваліфікацій. 

Загальний. 

Виконувати гідроенергетичні розрахунки. 

Виконувати розрахунки стійкості об’єктів 

гідротехнічних вузлів. Виконувати гідравлічні 

розрахунки елементів гідротехнічних споруд. 

Розробляти схеми гідроенергетичних об’єктів. 

Виконувати окремі проектні розробки, креслення 

гідротехнічних споруд, їх елементів та деталей. 

Орієнтуватися у перспективах розвитку 

генерування енергії. Оцінювати роботу і 

економічно обґрунтовувати застосування ГЕС та 

ГАЕС. 

Особливості програми Формує бакалаврів в галузі гідроенергетики, 

автоматизації та електромеханіки з новим 

перспективним способом мислення, здатних не 

лише застосовувати засвоєні знання, але й 

генерувати нові на базі сучасних досягнень 

науки, а також здатних займатися науково-

дослідницькою діяльністю, вирішуючи складні 

проблеми в галузі науки. 

4 - Придатність випускників до працевлаштування та 

подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Гідрограф, Гідролог ,  Гідродинамік, 

Гідротехнік , Гідротехнік-дослідник ,  



 

Диспетчер ,  Диспетчер електропідстанції ,  

Диспетчер перетворювального комплексу, 

Диспетчер підприємства (району) мереж , 

 Диспетчер станційний , Диспетчер-інспектор , 

Електрик дільниці , нженер-інспектор , 

Електродиспетчер ,  Електромеханік ,  

Електромеханік дільниці , Енергетик  

Подальше навчання Можливість навчання за програмою другого 

рівня за будь-якою галуззю знань 

5 - Викладання та оцінювання 

Викладання та навчання Студентоцентроване навчання, самонавчання, 

проблемно- орієнтоване навчання. Стиль 

навчання – активний, що дає можливість 

обирати предмети та організовувати час. Лекції, 

лабораторні роботи, семінари, практичні заняття 

в малих групах, самостійна робота на основі 

підручників та конспектів, консультації із 

викладачами.  

Оцінювання Письмові та усні екзамени, звіти з практичних та 

лабораторних занять, презентації, поточний 

контроль, підсумкова атестація. 

6 - Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати комплексні проблеми в 

області гідроенергетики, що передбачає глибоке 

переосмислення наявних та створення нових 

цілісних знань, оволодіння методологією 

наукової та науково-педагогічної діяльності, 

проведення власного наукового дослідження, 

результати якого мають наукову новизну, 

теоретичне та практичне значення 

Загальні компетентності 

(ЗК) 

–базові знання фундаментальних розділів вищої 

математики;  

– базові знання фундаментальних розділів 

математики в обсязі, необхідному для володіння 

математичним апаратом відповідної галузі 

знань, здатність використовувати математичні 

методи в обраній професії;  

–базові знання в галузі інформатики й сучасних 

інформаційних технологій; навички 

використання програмних засобів і навички 

роботи в комп'ютерних мережах, уміння 

створювати бази даних і використовувати 

інтернет-ресурси; 



 

– базові знання фундаментальних наук, в обсязі, 

необхідному для освоєння загальнопрофесійних 

дисциплін;  

– базові знання основних фізичних законів та 

явищ; 

-здатність  складати  рівняння  хімічних  реакцій  

та  проводити стехіометричні розрахунки; 

– - екологічна грамотність. 

Фахові компетентності 

спеціальності (ФК) 

Загально-професійні: 

-Здатність використовувати сучасні методи, 

засоби та технології професійної діяльності; 

-Уміння здійснювати збір, обробку, аналіз та 

систематизацію науково-технічної інформації за 

темою професійної діяльності, використовувати 

для цього інформаційні технології; 

-Уміння формалізувати задачі в галузі, 

обґрунтовано обирати відповідний метод 

вирішення; 

-Здатність володіти методами та системами 

моделювання й проектування  

-здатність  використовувати  технічну  

літературу, професійні знання та практичні 

навички в галузі автоматизації та контролю для  

експлуатації та обслуговування 

гідромеханічного, гідроенергетичного та 

електричного обладнання ГЕС; 

-здатність використовуючи нормативно-

технічну, довідкову літературу та професійні  

знання,  набуті  при  вивченні загально-

професійних дисциплін. 

Спеціалізовано-професійні: 

- складати електричні схеми і проводити 

розрахунки їх складових; 

- розробляти схеми релейного захисту 

обладнання ГЕС в тому числі з використанням 

мікропроцесорних систем; 

- розробляти електронні схеми; 

- розробляти цифрові і мікропроцесорні 

пристрої для енергетичного обладнання; 

- розробляти схеми діагностики, контролю і 

керування обладнанням; 

  - розробляти автоматичні пристрої. Обирати 

оптимальний тип турбіни та обчислювати її 

параметри, відповідно до умов використання; 

  - обирати оптимальний тип гідрогенератора і 



 

елементи його механічної частини;   

- обирати гідроенергетичне обладнання 

відповідно до умов його роботи; 

- обирати оптимальні конструкції вузлів 

гідротурбін та гідрогенераторів.; 

- обирати оптимальні типи допоміжного 

обладнання і розраховувати їх параметри; 

- виконувати гідравлічні розрахунки елементів 

проточного тракту гідротурбін;  

 - виконувати розрахунки елементів основних 

вузлів гідроенергетичного обладнання;   

- обирати  і компонувати гідромеханічне 

обладнання для гідротехнічних споруд;  

- використовувати типові проекти та 

конструктивні рішення, уніфіковані вузли і 

вироби; 

- виконувати розрахунки елементів механічного 

обладнання. 

Проектно-конструкторські: навички з 

планування, проектування та виконання 

експериментів; розробка проектної документації; 

здатність формулювати мету проекту (програми), 

завдань при заданих критеріях, цільових 

функціях, обмеженнях, будувати структуру їх 

взаємозв'язків, визначати пріоритети вирішення 

завдань. 

Виробничо-технологічні: уміння обирати вірну 

технологію і процедури формування і вирішення 

завдань виробничо-технологічного характеру; 

здатність порівнювати нові експериментальні 

дані з існуючими для перевірки їх адекватності; 

використання сучасних раціональних методик 

пошуку, обробки і аналізу інформації; орієнтація 

у вітчизняній та закордонній спеціальній 

літературі. 

 Контрольні: моніторинг роботи обладнання; 

контроль за дотриманням вимог безпеки праці 

та санітарно-гігієнічних вимог; вміння 

контролювати і давати оцінку діяльності. 

7 - Програмні результати навчання  

  знаходити варіанти підвищення ефективності та 

надійності гідроенергетичного обладнання, 

відповідних комплексів і систем; 



 

 відтворювати процеси в гідроенергетичних, 

електротехнічних та електромеханічних 

системах при їх моделюванні на ПК; 

 опановувати нові версії або нове програмне 

забезпечення, призначене для моделювання 

об’єктів та процесів у гідроенергетичних, 

електротехнічних та електромеханічних 

системах 

 окреслювати план заходів з підвищення 

надійності, безпеки експлуатації та 

продовження ресурсу гідроенергетичного, 

електротехнічного та електромеханічного 

обладнання ГЕС; 

 аналізувати процеси в гідроенергетичному, 

електротехнічному та електромеханічному 

обладнанні ГЕС; 

 реконструювати існуючі комплекси та 

системи з метою підвищення їх надійності, 

ефективності експлуатації та продовження 

ресурсу;   

 володіти методами математичного та 

фізичного моделювання об’єктів та процесів у 

гідроенергетичних, електротехнічних та 

електромеханічних системах; 

 здійснювати пошук освітніх програм, грантів 

та стипендій європейського союзу та інших 

держав; 

 брати участь у фахових наукових 

конференціях та семінарах, присвячених 

сучасним проблемам в області гідроенергетики, 

електротехніки та електромеханіки; 

 обирати напрям наукового дослідження з 

урахуванням сучасних проблем в області 

гідроенергетики, електротехніки та 

електромеханіки; 

 слідувати принципу продовження навчання; 

 співпрацювати з іноземними науковцями та 

фахівцями в галузі гідроенергетики, 

електротехніки та електромеханіки; 

 дотримуватися принципів демократії та 

поваги до прав громадян; 

 дотримуватися принципів та напрямів 

стратегії розвитку енергетичної безпеки 

України; 



 

 поєднувати різні форми навчальної роботи і 

практичної діяльності з метою подолання 

розриву між теорією і практикою; 

 демонструвати повагу до самобутності 

представників різних культур і конфесій; 

 дотримуватися принципів та правил 

академічної чесності в освітній та науковій 

діяльності; 

 демонструвати розуміння нормативно-

правових актів, норм, правил та стандартів в 

області гідроенергетики, електротехніки та 

електромеханіки; 

 вдосконалювати навички розмовної та 

писемної іноземної мови в області 

гідроенергетики, електротехніки та 

електромеханіки; 

 розробити план, етапи і терміни роботи над 

інноваційним проектом в області 

гідроенергетики, електротехніки та 

електромеханіки; 

 виявити проблеми і ідентифікувати 

обмеження, що пов’язані з проблемами охорони 

навколишнього середовища, сталого розвитку, 

здоров’я і безпеки людини та оцінками ризиків 

в області гідроенергетики, електротехніки та 

електромеханіки; 

 виявити основні чинники та технічні 

проблеми, що можуть заважати впровадженню 

сучасних методів керування 

гідроенергетичними, електротехнічними та 

електромеханічними системами; 

 демонструвати знання і розуміння наукових і 

математичних принципів, необхідних для 

розв’язування інженерних задач 

гідроенергетики, електротехніки та 

електромеханіки; 

 демонструвати знання сучасного стану справ, 

тенденції розвитку, найбільш важливі розробки 

та новітні технологій в галузі гідроенергетики, 

електротехніки та електромеханіки; 

 демонструвати поглиблені знання у обраній 

спеціалізації; 

 - демонструвати розуміння впливу технічних 

рішень в суспільному, економічному, 



 

соціальному і екологічному контексті. 

8 - Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове забезпечення 80% науково-педагогічних працівників, що 

задіяні до викладання професійноорієнтованих 

дисциплін за освітньо-професійною програмою 

«Гідроенергетика» зі спеціальності 

«Гідроенергетка» мають наукові ступені та 

вчені звання, з досвідом дослідницької роботи 

за фахом. 

Матеріально-технічне 

забезпечення  

Використання спеціалізованих гідротехнічних 

лабораторій та обладнання, сучасних 

комп’ютерних засобів та програмного 

забезпечення 

Інформаційне та 

навчально-методичне 

забезпечення 

Використання віртуального навчального 

середовища Запорізької державної інженерної 

академії та авторських розробок науково-

педагогічних працівників, а саме: підручників та 

навчальних посібників з грифом МОН України; 

підручників та навчальних посібників з грифом 

Вченої ради Запорізької державної інженерної 

академії. 

9 - Академічна мобільність 

Національна кредитна 

мобільність 

На основі договорів між Запорізькою державною 

інженерною академією та університетами 

України 

Міжнародна кредитна 

мобільність 

На основі договорів між Запорізькою державною 

інженерною академією та вищими навчальними 

закладами зарубіжних країнпартнерів 

Навчання іноземних 

здобувачів вищої освіти 

Можливе, після вивчення курсу української 

мови на підготовчому відділенні  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. 2 Структурно-логічна схема підготовки бакалаврів за освітньо-професійною програмою «Гідроенергетика» зі 

спеціальності  145 «Гідроенергетика» Блок А 
1 КУРС                                                                                                                                                                                             2 КУРС 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          4 курс 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 30 кредитів     30 кредитів 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

30 кредитів    30 кредитів 
 

Українська мова (за проф. 
спрямуванням)  

3 кред. 

Історія України та української культури 
6 (3+3) кред. 

Фізичне виховання      8 (3+3+2) кред. 

Хімія 
5 кред. 

Іноземна мова       8 (2+2+2+2)кред. 

Вища математика 
10 (5+5) кред. 

Інформатика та комп'ютерна 
техніка   6кред. 

Навчальна практика 
3 кред. 

Фізика  
7 (3+4) кредити 

 

Спеціальні розділи вищої 
математики 

5 кред. 

Техноекологія регіону 
5 кред. 

 

Гідроенергетичні комплекси 
України, 3 кредити   
та світу, 3 кред. 

Теоретична та технічна 
механіка, 

5 кред. 

Інженерна графіка 
4 кред. 

 

Основи електроніки 
4 кред. 

 
 

Гідрогазодинаміка, 5 кред. 

 

Основи метрології та 
вимірювальні прилади 

4кред. 

Основи інформаційних 
систем, 5 кред 

Інженерна гідрологія, 
гідротехнічні та гідроенергетичні 

споруди, 10 кред. 

Теоретичні основи 
електротехніки 

5 кред. 

 
Електротехнічні  

матеріали, 
3 кред 

Теорія сигналів, 5 кред. 



 

 

3 курс                                                                                                     4 курс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
30 кредитів                                                               30 кредитів 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 кредитів                                                                     30 кредитів 
 
 
 
 
 

Основи теплотехніки 
5кред 

Електромеханіка, 
4 кред. 

Гідротехнічне 
обладнання ГЕС 

 5 кред 

Енергетичні системи 
та комплекси, 5 кред. 

Гідроенергетичне 
обладанання ГЕС, 

5 кред. 

Правознавство 
3 кред 

Безпека 
життедіяльності, 

основиохоронипраці 
3 кред 

Теплові електричні 
станції 
5кред. 

Гідроенергетичне 
обладанання ГЕС, 

1 кред. 
 

Прикладана 
гідравлика, та 
гідротехнічне 

обладанання ГЕС, 
4 кред 

Виробнича практика 
 6 кред 

Філософія 
3 кред 

Електричне обладання 
ГЕС, 5 кред  

Мікропроцесорні пристрої 
управління та обробки 

інформації, 4 кред 

Автоматизоване управління 
енергетичними об’єктами,  

4 кред. 

Економіка, 
ціноутворення та 

маркетинг в енергет. та 
електроніці 4кред. 

Системи керування 
режимами та 

автоматизація ГЕС, 6 кред. 

Нетрадиційна 
гідроенергетика, 6,5 кред. 

Психологія 
3 кред. 

Релейний захист і 
автоматика, 4кред. 

Монтаж, налагодження і 
експлуатація обладання 

ГЕС, 6ред. 

 

Підсумкова атестація 
1,5 кред. 

Техніка високих напруг, 
5 кред. 

 

Прикладана гідравлика, та 
гідротехнічне обладанання 

ГЕС, 6 кред 

 

Поновлювальні та 
альтернативні 

джерела енергії,  
5 кред. 

Електропривод 
гідроенергетичного 
обладнання, 5 кред. 

Електромеханіка 
6 кред. 



 

2. ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ 

ПРОГРАМИ ТА ЇХ ЛОГІЧНА ПОСЛІДОВНІСТЬ 

 

2. 1. ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ 

ПРОГРАМИ 
 

№ Компоненти освітньої 

програми (навчальні 

дисципліни, курсові  

проекти (роботи), практики, 

кваліфікаційна робота 

Кіль-

кість 

креди

тів за 

ECTS 

Загальний 

обсяг 

навчально

ї роботи, 

годин 

Аудито

рне 

наван-

таженн

я, 

годин 

Самос-

тійна 

робота, 

годин 

Форма 

контролю 

1. ОБОВ'ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ 
1.1. Цикл загальної підготовки 

1 

Українська мова (за 

професійним 

спрямуванням) 

3 90 36 54 Залік  

2 Іноземна мова 8 240 84 156 

Залік, 

екзамен 

3 

Історія України та 

української культури 6 180 60 120 

Залік, 

екзамен 

4 Філософія 3 90 24 66 Екзамен 

 Разом 20 600 204 396  

 1.2. Цикл професійної підготовки 

5 
Спеціальні розділи вищої 

математики 5 180 60 120 
Залік 

6 
Теоретичні основи 

електротехніки 5 150 60 90 

Екзамен 

7 
Основи метрології та 

вимірювальні прилади 4 120 48 72 

Залік 

8 Основи електроніки 4 120 48 72 Залік 

9 
Основи інформаційних 

систем 5 150 60 90 

 

Залік 

10 
Основи теплотехніки 

 5 150 60 90 

 

Залік 

11 
Поновлювані та альтер-

нативні джерела енергії 5 120 36 84 

 

Екзамен 

12 
Автоматизоване управління 

енергетичними об’єктами 4 150 48 102 

 

Екзамен 

13 

Економіка, ціноутворення, 

та маркетинг в енергетиці 

та електроніці 4 120 48 72 

Залік 

14 
Гідроенергетичні 

комплекси України та Світу 3 90 36 54 

Залік 

15 Електротехнічні матеріали 3 90 36 54 Залік 

16 
Електромеханіка 10 300 108 192 

Залік, 

екзамен 

17 Гідротехнічне обладнання 

ГЕС 5 150 48 102 

Залік, 

курсовий 

проект 



 

18 Гідроенергетичне 

обладнання станцій 6 180 60 120 

Залік, 

курсовий 

проект 

19 Електричне обладнання 

ГЕС 5 150 48 102 

Залік, 

курсовий 

проект 

20 
Релейний захист и 

автоматика 4 120 48 72 

Залік 

21 
Нетрадиційна 

гідроенергетика 6,5 195 66 129 

Екзамен 

22 

Монтаж, налагодження і 

експлуатація обладнання 

ГЕС 6 180 60 120 

Екзамен 

23 Навчальна практика 3 90  36 54 Залік 

24 Виробнича практика 6 180  72 108 Залік 

25 Підсумкова атестація 1,5 45   45  

 Усього за циклом 1.2. 100 3000 1074 1926  

 Усього за обов'язковими 

компонентами  
120 3600 1278 2322 

 

2. ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ 
2.1. Цикл компонент вибору навчального закладу 

2.1.1. Цикл загальної підготовки 

26 Фізичне виховання 8 240 96 144 Залік 

27 
Інформатика та 

комп'ютерна техніка 6 180 72 108 
Залік 

28 
Вища математика 10 300 108 192 

Залік, 

екзамен 

29 Інженерна графіка 5 150 60 90 Залік 

30 
Фізика 7 210 72 138 

Залік 

Екзамен 

31 Хімія 5 150 48 102 Екзамен 

32 Правознавство 3 90 36 54 Залік 

33 
Психологія 3 90 36 54 

 

Залік 

 Усього за  2.1.1. 47 1410 528 882  
2.1.2. Цикл професійної підготовки 

34 Техноекологія регіону 5 150 60 90 Залік 

35 
Безпека життедіяльності, 

основи охорони праці  3 90 36 54 
Залік 

36 
Теоретична та технічна 

механіка 5 150 48 102 
Екзамен 

 Усього за  2.1.2. 13 390 144 246  

 Усього за  2.1. 60 1800 672 1128  
2. 2. Цикл професійно-орієнтованих компонент на вибір  

Блок А 

37 

Інженерна гідрологія, 

гідротехнічні та 

гідроенергетичні споруди 10 300 120 180 

Залік 

38 
Прикладна гідравліка та 

гідромеханічне ГЕС 10 300 108 192 
Залік, 

екзамен 

39 
Системи керування 

режимами та автоматизація 6 180 60 120 
Екзамен 



 

ГЕС 

40 
Техніка високих напруг на 

електростанціях 5 150 60 90 
Залік 

41 

Електропривід 

гідроенергетичного 

обладнання 5 150 48 102 

Залік, 

курсовий 

проект 

Усього за  Блок А 36 1080 396 684  

Блок Б 

42 Діагностика стану 

гідротехнічних споруд 
10 

300 120 180 
Залік 

 

43 Проектування 

гідроенергетичних вузлів 
10 

300 108 192 
Залік, 

екзамен 

44 Системи збудження 

гідрогенераторів 
5 

150 60 90 
Екзамен 

45 Моделювання 

гідроенергетичних 

процесів 

6 

180 60 120 

Залік 

46 Компютерні системи 

керування, автоматизації та 

проектування 

5 

150 48 102 

Залік, 

курсовий 

проект 

Усього за  Блок Б 36 1080 396 684  

Усього за  2.2. 36 1080 396 684  

2. 3. Цикл компонент вільного вибору студента  

2.3.1 
47 Матеріалознавство 5 150 48 102 Екзамен 

48 Гідрогазодинаміка 5 150 48 102 Екзамен 

49 Нормування в енергетиці 5 150 48 102 Екзамен 

50 Теплові електричні станції 5 150 48 102 Екзамен 

51 
Утилізація теплових 

вторинних енергоресурсів 4 120 48 72 
Залік 

 Усього за 2.3.1 24 720 240 480  

2.3.2  

52 
Енергетична стратегія 

України та ЄС 5 150 48 102 
Екзамен 

53 Електричні апарати 5 150 48 102 Екзамен 

54 
Енергетичні системи та 

комплекси 5 150 48 102 
Екзамен 

55 

Використання вторинних 

енергоресурсів в 

промисловості 5 150 48 102 

Екзамен 

56 
Системи транспортування 

енергії 4 120 48 72 
Залік 

 Усього за 2.3.2 24 720 240 480  

2.3.3  

57 
Надійність та діагностика 

пристроїв електроніки 5 150 48 102 
Екзамен 

58 
Електроніка в системах 

зв'язку 5 150 48 102 
Екзамен 



 

59 

Аналогово-цифрові 

периферійні пристрої 

мікропроцесорних систем 5 150 48 102 

Екзамен 

60 
Електронні пристрої 

побутової техніки 5 150 48 102 
Екзамен 

61 

Мікропроцесорні пристрої 

управління та обробки 

інформації 4 120 48 72 

Залік 

 Усього за 2.3.3 24 720 240 480  

2.3.4  

62 Теорія сигналів 5 150 48 102 Екзамен 

63 Фізика тонких плівок 5 150 48 102 Екзамен 

64 Комп'ютерні мережі 5 150 48 102 Екзамен 

65 
Основи мікро- та 

наносистемної техніки 5 150 48 102 
Екзамен 

66 
Прилади та пристрої 

інтегральної електроніки 4 120 48 72 
Залік 

 Усього за 2.3.4 24 720 240 480  

Усього за вибірковими 

компонентами Блок А 
120 3600 1308 2292  

Усього за вибірковими 

компонентами Блок Б 
120 3600 1308 2292  

Блок А 

Загальна кількість 240 7200 2586 4614  

Блок Б 

Загальна кількість 240 7200 2586 4614  

 

3. ФОРМА АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Форми 

атестації 

здобувачів 

вищої освіти 

Підсумкова атестація в екзаменаційній комісії 

Вимоги до 

іспиту  

Підсумкова атестація передбачає розв’язання спеціалізованого 

завдання у галузі гідроенергетики у вигляді відповідей на фахові 

запитання. 

Підсумкова атестація на ступінь бакалавра має за мету:  

- проказати теоретичні знання та практичні навички зі спеціальності, 

розвинуті творчі здібності та вміння бакалавра, повною мірою 

демонструвати свої знання для вирішення тестових фахових завдань;  

- підтвердити навички самостійної роботи при вирішенні 

конкретних задач гідроенергетики,  

- перевірити та оцінити професійну придатність здобувача до 

самостійної роботи на промислових підприємствах, в проектних і 

науково-дослідних організаціях. 



 

4 ТЕМАТИКА НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН  

ОСВІТНЬОЇ СКЛАДОВОЇ ПРОГРАМИ 

1. ОБОВ'ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ 

1. 1. Цикл загальної підготовки 

Українська мова (за професійним спрямуванням). Мета: формування 

системи знань зі специфіки професійної української мови, фахової 

термінології як основи професійної мови та стилістики службових 

документів; засвоєння правил складання та оформлення окремих зразків 

документації, здобуття навичок перекладу; формування необхідної 

комунікативної спроможності в сферах професійного спілкування, навичок 

практичного володіння мовою в різних видах мовної діяльності. Основними 

завданнями є: навчити студентів використовувати усталені мовностилістичні 

засоби української мови; поглибити знання з усіх рівнів мови; ознайомити з 

особливостями наукового стилю та його підстилями; мовними 

особливостями професійного спілкування; збагатити лексикою ділового 

спілкування та наукового мовлення; сформувати навички роботи з 

навчальною та довідковою літературою; ознайомити з особливостями 

складання різних видів письмових робіт у вищій школі: план, тези, реферат, 

анотація, стаття, лабораторна робота, курсова робота, дипломна робота тощо; 

розвити у студентів комунікативні компетенції, необхідні у професійному 

спілкуванні; підвищити культуру офіційно-ділового мовлення; ознайомити з 

видами й особливостями традиційного та комп’ютерного перекладання; 

опанувати основи науково-технічного перекладу; ознайомити з традиційними 

та електронними словниками; - опанувати правила користування різними 

видами словників. Предмет дисципліни: значення мови в житті людини та її 

функції в суспільстві; становлення української мови, українських графічних, 

орфографічних і пунктуаційних норм; стильове розмаїття сучасної 

української літературної мови; норми сучасної української літературної 

мови; види усного професійного мовлення; основні ознаки, засоби мовлення 

та підстилі офіційно-ділового та наукового стилів; основи термінознавства як 

загальної бази опису наукової картини світу; основні поняття прикладного 

термінознавства і процеси термінологізації, транстермінологізації, 

детермінологізації; правила укладання бібліографічних списків; правила 

користування різними видами словників; - основи науково-технічного 

перекладу. 

Історія України та української культури. Мета: вивчення історії 

української культури є формування світоглядної та культурної 

компетентності та освіченості майбутнього фахівця, створення свідомого та 

відповідального відношення до культурно-історичної спадщини. Розглянути 

етапи політичної історії України, визначити та проаналізувати основні 

закономірності становлення української державності. Виявити історичні 

корені національної культури. Висвітлити  становлення й еволюції 

професійних форм культурної творчості у зв'язку а розвитком традиційної 



 

народної культури Проаналізувати головні етапи розвитку української 

культури. принцип раціоналізму як теоретичну основу бізнесових відносин. 

Показати сучасний стан і напрями національно-культурного відродження. 

Дослідити взаємозв’язок конкретних жанрів професійної діяльності митців із 

"духом культури", що пронизує всі її елементи, незважаючи на їхню 

специфічність і неповторність. Показати зв'язки української культури з 

античною, візантійською, російською, білоруською, польською, литовською, 

німецькою, єврейською, вірменською та іншими культурами. Розглянути  

українську культуру як єдине ціле в її історичній динаміці, в контексті 

світової культури та цивілізації. Предмет дисципліни: - предметні та 

методичні засади теорії та історії культури в системі філософського знання; 

історичні контексти генези ключових процесів української культури та їх 

передумови; принципи і форми аналізу української культури основні джерела 

відомостей про її історію. Механізм впливу цінностей культури на окрему 

особистість і соціальні  процеси в цілому; головні питання історії української 

культури, концепції і праці її  провідних дослідників. 

Іноземна мова. Мета: подальше вдосконалення умінь усного і писемного 

спілкування студентів іноземною мовою в межах визначеної тематики, у 

тому числі професійної, відповідно до потреб міжкультурного спілкування та 

професійної підготовки за фахом. Навчання іноземної мови у вищому 

навчальному закладі має забезпечити реалізацію практичних, освітніх, 

розвивальних, виховних та професійних цілей Основними завданнями є: 

розвивати у студентів основи лінгвістичної, комунікативної та 

лінгвокраїнознавчої компетенції англійської мови, у тому числі у сфері 

спілкування, що визначена майбутніми професіональними інтересами і 

потребами. Навчити студентів співвідносити теоретичні знання з 

практичними потребами майбутньої професійної діяльності. Розвивати у 

студентів пізнавальні інтереси, прагнення до удосконалення своєї 

професійної підготовки. Розвивати уміння працювати з навчально-

методичною літературою та фаховою літературою. Підвищити рівень 

розвитку професійної компетенції студентів засобами іноземної мови. 

Предмет дисципліни: – основи теоретичної та практичної граматики 

іноземної мови (граматичні структури, що є необхідними для гнучкого 

передання відповідних понять, а також для розуміння і продукування 

широкого кола текстів професійного спрямування); – правила іноземного 

синтаксису, що дадуть можливість розпізнавати і продукувати широке коло 

текстів; – мовні форми, властиві для офіційних та розмовних регістрів 

професійного мовлення; широкий діапазон лексики (у т. ч. професійну 

термінологію), що необхідна в академічній та професійній сферах. 

Філософія. Мета: надання знань з філософії як вищого теоретичного рівня 

світогляду, що віддзеркалює сутнісні характеристики буття людини, соціуму 

і природи та основні форми їх взаємодії, світоглядно-методологічна 

підготовка студентів, формування їх філософської культури як теоретичного 

підґрунтя університетського рівня підготовки спеціалістів та актуалізація 

національної свідомості майбутньої суспільної еліти. Завдання: вивчення 



 

історії філософії та її органічної складової – історії української філософії, 

сприяння гуманізації освіти через засвоєння досягнень сучасної філософії, 

інформації про світ у цілому і ставлення людини до цього світу; вивчення 

комплексу принципів пізнання як загального методу пізнавальної діяльності; 

розвиток здібностей до логічного мислення, самостійного аналізу складних 

явищ суспільного життя, уміння пов’язувати загальнофілософські проблеми з 

розв’язанням завдань економічної теорії і практики. Предмет дисципліни: 

основні теоретичні положення, важливі вузлові проблеми усіх тем програми; 

визначення фундаментальних філософських категорій зі сфер онтології, 

гносеології та епістемології, соціальної філософії, філософії культури, 

техніки, науки; добре орієнтуватися в першоджерелах та основній сучасній 

філософській літературі. 

1. 2. Цикл професійної підготовки 

Спеціальні розділи вищої математики 

Мета: формування теоретичних знань, умінь та практичних навичок з 

математичного апарату, необхідного для вивчення дисциплін за фахом та 

моделювання. 

Завдання: функції декількох змінних;  кратні інтеграли: подвійні та потрійні 

інтеграли; криволінійні інтеграли: криволінійні інтеграли першого та другого 

роду; формула Гріна;  поверхневі інтеграли: поверхневі інтеграли першого та 

другого роду; числові ряди: ознаки збіжності рядів; функціональні ряди: 

степеневі ряді, ряди Фур’є. 

Предмет дисципліни: поглиблення знань, розвиток логічного мислення, 

розв`язання реальних прикладних задачі та математичних моделей у сфері 

гідроенергетики 

Теоретичні основи електротехніки. Метою дисципліни є набуття 

студентами знань з основ електротехніки. 

Завданням вивчення дисципліни є вивчення теорії електричних кіл 

постійного та змінного струмів. 

Предмет дисципліни: теоретичні основи електротехніки. 

Основи метрології та вимірювальні прилади. Метою дисципліни є набуття 

студентами знань з метрології та вимірювальних приладів. 

Завдання: оволодіння студентами основними питаннями метрології, складом 

та дією вимірювальної техніки. 

Предмет дисципліни: метрологія, вимірювальні прилади. 

Основи електроніки. Метою дисципліни є набуття студентами знань з основ 

електроніки. 

Завдання: оволодіння студентами засадами електроніки, характеристиками 

основних видів електронних компонентів та схем. 

Предмет дисципліни: електронні компоненти та схеми. 

Основи інформаційних систем . Метою дисципліни є набуття студентами 

знань в галузі інформаційних систем. 

Завдання: оволодіння студентами основами будови та організації 

інформаційних систем. 



 

Предмет дисципліни: засади інформаційних систем. 

Основи теплотехніки. Метою є оволодіння знаннями та практичними 

навичками раціонального використання теплоти, економії теплоти і палива, 

ефективному використанню теплотехнічного обладнання. Теоретична і 

практична підготовка щодо методів отримання, перетворення, передачі і 

використання теплоти. 

Завданням є засвоєння теоретичних основ та практичних вмінь 

обґрунтування з термодинамічної точки зору експлуатаційних властивостей 

теплових двигунів внутрішнього згорання, теплотехнічного устаткування та 

холодильних установок, а також вміння виконувати загальний розрахунок 

теплообмінного обладнання.  

Предмет: Основні закони технічної термодинаміки, теплопередачі; 

теоретичні основи роботи теплоенергетичних установок і обладнання, теорія 

згоряння палива, водопідготовки, принципи роботи окремих агрегатів і 

систем, аналіз паливно- енергетичного комплексу, загальні питання 

енергопостачання, базові і альтернативні джерела енергії. 

Поновлювані та альтернативні джерела енергії. Метою дисципліни є 

набуття студентами знань в галузі поновлюваної та альтернативної 

енергетики. 

Завдання: оволодіння студентами принципами та методами побудови 

поновлюваних та нетрадиційних джерел енергії. 

Предмет дисципліни: поновлювані та альтернативні джерела енергії. 

Автоматизоване управління енергетичними об’єктами. Метою 

дисципліни є набуття студентами знань з структури, характеристик систем 

автоматичного регулювання стосовно до електромеханічних систем та 

автоматизованог управління. 

Завдання дисципліни: оволодіння студентами теоретичними та практичними 

заннями з сучасних систем керування, а також сучасними методами 

побудови та розрахунку таких систем 

Предмет дисципліни: Автоматизоване управління процесами 

енерговикористання 

Економіка, ціноутворення, маркетинг та нормування в енергетиці та 

електроніці. Метою дисципліни є набуття студентами знань з основ 

маркетингу та нормування. 

Завдання: оволодіння студентами основами ціноутворення, маркетингу та 

нормування в енергетиці та електроніці.  

Предмет дисципліни: нормування, маркетинг. 

Гідроенергетичні комплекси України та Світу. Мета – вивчення досвіду 

побудови гідроенергетичних комплексів. 

Завдання: оволодіння студентами основами побудови гідроенергетичних 

комплексів на основі вітчизняного та світового досвіду. 

Предмет дисципліни: будова гідроенергетичних комплексів. 



 

Електротехнічні матеріали. Мета – вивчення властивостей основних видів 

електротехнічних матеріалів. 

Завдання: оволодіння студентами теоретичними засадами та методами 

практичного використання електротехнічних матеріалів, а також процесів, 

які відбуваються в гідроелектромеханічних системах.  

Предмет дисципліни: електротехнічні матеріали 

Електромеханіка. Метою дисципліни є набуття студентами знань з 

електромеханіки. 

Завданням вивчення дисципліни є систематизація видів електромеханічних 

пристроїв, іх значення та особливості. Закони електромеханіки, основні види 

електричних машин, трансформаторів. 

Предмет дисципліни: характеристики електромеханічних пристроїв. 

Гідротехнічне обладнання ГЕС. Метою дисципліни є набуття студентами 

знань з гідротехнічного обладнання. 

Завданням вивчення дисципліни є будова, характеристики та ефективність 

використання гідротехнічних приладів. 

Предмет дисципліни: властивості гідротехнічного обладнання. 

Гідроенергетичне обладнання станцій Метою дисципліни є набуття 

студентами знань по гідроенергетичним перетворювачам ГЕС. 

Завданням вивчення дисципліни є основних видів турбін: поворотно-

лопатевих, радіально- осьових, капсульних та ковшових, спіральних камер, 

гідронераторів та раціональність їх застосування. 

Предмет дисципліни: складові гідроагрегатів ГЕС. 

Електричне обладнання ГЕС Метою дисципліни є набуття студентами 

знань з розробки головної схеми ГЕС. 

Завданням вивчення дисципліни є вибір схеми, розрахунки обладнання та 

основних режимів роботи. 

Предмет дисципліни: електричне обладнання ГЕС. 

Релейний захист і автоматика. Метою дисципліни є набуття студентами 

знань з релейного захисту. 

Завданням вивчення дисципліни є вибір схем, розрахунки обладнання та 

основних режимів роботи систем релейного захисту. 

Предмет дисципліни: релейний захист та автоматика ГЕС 

Нетрадиційна гідроенергетика. 

Метою дисципліни є набуття студентами знань з нетрадиційної 

гідроенергетики. 

Завданням вивчення дисципліни є вивчення схем, розрахунки обладнання та 

основних режимів роботи систем нетрадиційної гідроенергетики. 

Предмет дисципліни: нетрадиційна гідроенергетика. 

Монтаж, налагодження і експлуатація обладнання ГЕС. Метою 

дисципліни є набуття студентами знань з монтажу, налагодження та 

експлуатація обладнання ГЕС. 

Завданням вивчення дисципліни є вивчення схем монтажу, налагодження й 

експлуатації обладнання ГЕС. 

Предмет дисципліни: обладнання ГЕС. 



 

Навчальна практика.  Метою практики є формування та розвиток у 

студентів професійного вміння приймати самостійні рішення в умовах 

конкретного виробництва, оволодіння сучасними методами, формами 

організації праці, знаряддями праці в галузі їх майбутньої спеціальності, 

закріплення та поглиблення теоретичних знань, отриманих студентами в 

процесі вивчення певного циклу теоретичних дисциплін, практичних 

навичок, ознайомлення безпосередньо в установі, організації, на 

підприємстві, з виробничим процесом і технологічним циклом виробництва, 

відпрацювання вмінь і навичок з робітничої професії та спеціальності, а 

також збір фактичного матеріалу для виконання курсових робіт (проектів). 

Виробнича практика. Метою практики є оволодіння студентами сучасних 

методів, форм організації та знарядь праці в галузі їх майбутньої професії, 

формування у них на базі одержаних у ВНЗ знань професійних умінь і 

навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в 

реальних умовах, виховання потреби систематично поновлювати свої знання 

та творчо їх застосовувати в практичній діяльності. Під час практичної 

підготовки поглиблюються і закріплюються теоретичні знання у сфері 

обраної спеціальності, закріплюються отримані теоретичні знання із 

загальнопрофесійних і спеціальних дисциплінах, студенти мають можливість 

оволодіти необхідними методами, уміннями і навичками із обраної 

спеціальності. Перед практикантами стоїть завдання виконати індивідуальне 

завдання, що допоможе розширити свої знання, ознайомитися із напрямками 

і проблемами сучасних наукових досліджень. Проходження практики 

дозволить студентам оволодіти сучасними методами, навичками, а також 

вміння застосувати знання, уміння, набуті у навчальному закладі. Робота у 

лабораторіях дозволяє студентам навчитися приймати самостійні рішення, 

сприятиме отримання навичок науково-організаторської роботи у колективі 

та адаптації до умов практики реального виробництва. 

2. ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ 

2. 1. Цикл компонент вибору навчального закладу 

2. 1. 1. Цикл загальної підготовки 

Фізичне виховання. Метою дисципліни є набуття студентами основи 

здорового образу життя. 

Завданням вивчення дисципліни є основи тренування з основних видів 

спортивних змагань. 

Предмет дисципліни: фізична культура. 

Інформатика та комп'ютерна техніка. Метою вивчення дисципліни є 

формування необхідного рівня інформаційної та комп’ютерної культури, 

знання алгоритмічних мов, що необхідно для конкурентоспроможності 

випускників ВНЗ на ринку праці і успішної роботи в різних областях, 

набуття практичних навичок використання сучасних інформаційних 

технологій для розв’язання різноманітних задач у процесі навчання у ВНЗ та 

роботі за фахом.  Завданням дисципліни  є теоретична та практична 



 

підготовка з таких питань: роль і місце обчислювальної техніки у сучасному 

суспільстві, а також знання алгоритмічних мов. Архітектура та принципи 

функціонування персональних комп’ютерів. Програмне забезпечення 

сучасних інформаційних технологій та тенденції його розвитку. Технологія 

роботи у середовищі  сучасних операційних систем. Технологія обробки 

текстових документів. Технологія створення, редагування та форматування 

електронних таблиць і діаграм у середовищі MS Excel. Технологія 

використання апарату математичної обробки та аналізу інформації у 

середовищі MS Excel. Експорт, імпорт та зв’язування об’єктів у середовищі 

інтегрованого пакету MS Office. Предметом вивчення дисципліни  є 

комп’ютерні технології, технології обробки баз даних, технології обробки 

електронних таблиць, комунікаційні технології локальних комп’ютерних 

мереж, програмування на мовах Паскаль та С++. 

Вища математика. Мета:  оволодіння студентами теоретичних знань, умінь 

та практичних навичок з математичного апарату, необхідного для вивчення 

дисциплін за фахом; підготовка фахівця, який володітиме методами 

дослідження і розв’язку математичних задач та методами математичного 

моделювання. Завдання:  лінійна алгебра: визначники, матриці, системи 

лінійних алгебраїчних рівнянь; векторна алгебра: вектор на площині та у 

просторі; аналітична геометрія на площині: пряма лінія та криві другого 

порядку; аналітична геометрія у просторі: пряма і площина у просторі, 

поверхні другого порядку; застосування матриць та систем лінійних 

алгебраїчних рівнянь для розв’язання задач з економіки; змінні величини та 

функції; теорія границь; похідна та диференціал функції однієї змінної; 

застосування похідних у дослідженні функцій; застосування похідних в 

задачах з економічним змістом; невизначений інтеграл: основні методи 

інтегрування;  визначений інтеграл, невласний інтеграл, застосування 

визначених інтегралів у розв’язанні геометричних та економічних задач; 

диференціальні рівняння: диференціальні рівняння першого порядку, 

диференціальні рівняння другого порядку, лінійні диференціальні рівняння зі 

сталими змінними; Предмет дисципліни:  результатом вивчення дисципліни 

повинна стати спроможність студентів самостійно опрацьовувати 

математичну літературу, поглиблювати знання, розвивати логічне мислення, 

розв`язувати реальні задачі та будувати їх математичні моделі  

Інженерна графіка. Метою вивчення курсу є ознайомлення студентів із 

принципами побудови графічних зображень технічних об’єктів. 

Знайомство з будовою сучасних графічних систем, опанування 

алгоритмічних основ дво- та тривимірної графіки, набуття навичок створення 

графічних зо- бражень за допомогою редакторів Adobe PhotoShop, CorelDraw, 

AutoCAD, 3D Studio MAX і створення інтерактивних програм з 

використанням бібліотеки OpenGL. Завдання курсу — опанувати алгоритми і 

сучасні програмні засоби обробки графічних зображень. Предмет 

дисципліни:  знати архітектуру сучасних графічних систем; принципи 

формування та збереження цифрових зображень; алгоритми візуалізації: 

растризації, відтинання, зафарбовування, видалення невидимих ліній і 



 

поверхонь; технології дво- і тривимірного графічного моделювання в 

редакторах Adobe PhotoShop, CorelDraw, AutoCAD, 3D Studio MAX;  

можливості бібліотеки OpenGL; 

Фізика. Мета: фундаментальна підготовка майбутнього фахівця. Особлива 

роль фізики визначається предметом вивчення, в якому розкривається зміст 

матерії і форм її руху, простору і часу як форм існування матерії, 

взаємозв'язку і взаємоперетворюваності видів матерії і рухів, єдності 

матеріального світу. Завдання навчальної дисципліни: підготовка студентів в 

галузі фізики, володіння фундаментальними поняттями та теоріями 

класичної й сучасної фізики, що забезпечить ефективне опанування 

спеціальних предметів й можливість практичного використання фізичних 

принципів. У результаті вивчення дисципліни студент має знати: - основні 

фізичні величини, одиниці їх вимірювань, основи теорії похибок та правила 

оброблення результатів вимірювань, сучасні засоби вимірювання фізичних 

величин, фундаментальні поняття й теорії класичної та сучасної фізики з тим, 

щоб ефективно опанувати спеціальні навчальні дисципліни та використати 

знання фізичних закономірностей у майбутній роботі; методи розв'язування 

практичних фізичних задач та проблем. 

Хімія. Метою дисципліни є вивчення студентами основи будови та 

властивостей речовин. Завданням вивчення дисципліни є властивості 

основних класів речовин, їх сполук та особливості їх практичного 

використання в техніці та технологіях. Предмет дисципліни: властивості 

речовин та сполук. 

Правознавство. Метою дисципліни є опанування студентами системою 

правових знань, що вимагається реаліями сучасного розвитку суспільства, 

об’єктивністю подальшого зміцнення правових основ державного і 

суспільного життя, суворого і неухильного дотримання чинного 

законодавства, вироблення у майбутніх спеціалістів непримеренності до 

недоліків і правопорушень, дбайливого ставлення до інтересів суспільства і 

держави, прав і свобод громадян. Завданням вивчення дисципліни є озброїти 

майбутніх фахівців знаннями основних правових положень, що стосуються їх 

професійної діяльності, виробити у майбутніх бакалаврів практичні навики 

по реалізації норм чинного законодавства, вміння орієнтуватися в 

нормативних джерелах, приймати у процесі виконання професійних 

обов’язків високоефективні  оптимальні управлінські рішення,  привити 

почуття поваги до закону, неухильного дотримання і виконання, брати 

активну участь у господарській діяльності підприємств (об’єднань), сприяти 

стабілізації економіки України. 

Психологія. Мета:  сформувати у студентів поняття про наукову психологію: 

її основні категорії, закони, практичні можливості. Завдання:   ознайомлення 

бакалаврів з психологією як науковою дисципліною та сферою професійної 

діяльності; усвідомлення особливостей різних етапів розвитку особистості; 

розуміння суті різних психічних явищ та фактів. Предмет дисципліни:   

наукове та практичне значення психології; психологічне походження 



 

індивідуальних особливостей людини; психологічні особливості різних 

етапів розвитку особистості; особливості міжособистісного спілкування. 

2. 1. 2. Цикл професійної підготовки 

Техноекологія регіону. Мета вивчення дисципліни полягає у набутті 

студентом компетенцій, знань, умінь і навичок для здійснення професійної 

діяльності за спеціальністю з урахуванням екологічних чинників. Завдання 

вивчення дисципліни передбачає опанування знаннями, вміннями та 

навичками вирішувати професійні завдання з обов’язковим урахуванням 

впливу екологічних факторів. Предмет дисципліни: регіональні 

техноекологічні аспекти. 

Безпека життедіяльності, основи охорони праці. Мета вивчення 

дисципліни полягає у набутті студентом компетенцій, знань, умінь і навичок 

для здійснення професійної діяльності за спеціальністю з урахуванням 

ризику виникнення техногенних аварій й природних небезпек, які можуть 

спричинити надзвичайні ситуації та привести до несприятливих наслідків на 

об’єктах господарювання, а також формування у студентів відповідальності 

за особисту та колективну безпеку. Завдання вивчення дисципліни 

передбачає опанування знаннями, вміннями та навичками вирішувати 

професійні завдання з обов’язковим урахуванням галузевих вимог щодо 

забезпечення безпеки персоналу та захисту населення в небезпечних та 

надзвичайних ситуаціях і формування  мотивації щодо посилення особистої 

відповідальності за забезпечення гарантованого рівня безпеки 

функціонування об’єктів галузі, матеріальних та культурних цінностей в 

межах науково-обґрунтованих критеріїв прийнятного ризику. 

Теоретична та технічна механіка. Мета дисципліни - формування у 

студентів системи знань, умінь и навичок в області теоретичної механіки, 

основ розрахунку параметрів механічного руху при його різних видах 

(поступового, обератльного руху та ін.). Завдання дисципліни: вивчення 

методів розрахунку параметрів механічного руху твердих тіл. У результаті 

вивчення дисципліни студенти повинні вміти: - виконувати розрахунки 

режимів траекторій руху твердих тіл при вливі на них зовнішніх сил та 

обертаючих моментів. 

2. 2. Цикл професійно-орієнтованих компонент на вибір 

БЛОК А 

Інженерна гідрологія, гідротехнічні та гідроенергетичні споруди. 

Мета – вивчення методів та організації гідрологічних спостережень, 

визначення характеристик водних об’єктів. Завдання: теоретична та 

практична підготовка студентів з питань проведення гідрологічних 

спостережень та обробки їх результатів, використання сучасних 

гідрометричних приладів, а також методики побудови гідрографів, 

інтегральних кривих забезпечення тощо. 

Предмет дисципліни: інженерні методи визначення гідрологічного 

забезпечення гідроенергетичних процесів. 



 

Прикладна гідравліка та гідромеханічне обладнання ГЕС. Метою 

дисципліни є вивчення студентами гідравлічних процесів гідроенергетики. 

Завданням вивчення дисципліни є гідравлічні процеси відкритих русел та 

енергетичних перетворювачів ГЕС 

Предмет дисципліни: прикладна гідравліка ГЕС. 

Системи керування режимами та автоматизація ГЕС. Метою дисципліни 

є вивчення студентами систем керування та автоматизації ГЕС. 

Завданням вивчення дисципліни є вивчення й використання систем 

керування режимами та автоматизації ГЕС 

Предмет дисципліни: системи керування режимами та автоматизація ГЕС. 

Техніка високих напруг на електростанціях. Метою дисципліни є 

вивчення студентами основних засад теорії високих напруг. 

Завданням вивчення дисципліни є теоретична основа процесів у 

діелектричних середовищах під дією високих напруг, властивості ізоляції 

основного обладнання станцій, перенапруження та захист від них. 

Предмет дисципліни: техніка високих напруг на електростанціях. 

Електропривід гідроенергетичного обладнання. Метою дисципліни є 

вивчення студентами основ електричного приводу. 

Завданням вивчення дисципліни є вивчення типових схем електроприводів 

постійного та змінного струмів. Розрахунки та вибір компонентів приводу. 

Предмет дисципліни: автоматизований привід гідротехнічних об’єктів. 

Блок Б 

Діагностика стану гідротехнічних споруд. 

Метою дисципліни є вивчення студентами основних засад діагностики стану 

гідротехнічних споруд. 

Завданням вивчення дисципліни є вивчення методів діагностики стану 

гідротехнічних споруд. 

Предмет дисципліни: діагностика гідротехнічних споруд. 

Проектування гідроенергетичних вузлів. 

Метою дисципліни є вивчення студентами основних засад проектування 

гідротехнічних вузлів. 

Завданням вивчення дисципліни є проектування гідротехнічних вузлів. 

Предмет дисципліни: гідротехнічні вузли. 

Системи збудження гідрогенераторів. 

Метою дисципліни є вивчення студентами систем збудження 

гідрогенераторів. 

Завданням вивчення дисципліни є вивчення типових схем збудження 

гідрогенераторів. Розрахунки та вибір компонентів систем збудження. 

Предмет дисципліни: системи збудження гідрогенераторів. 

Моделювання гідроенергетичних процесів. 

Метою дисципліни є вивчення студентами основ моделювання 

гідроенергетичних процесів. 

Завданням вивчення дисципліни є вивчення схем будови моделей 

гідроенергетичних процесів та їх дослідження. 

Предмет дисципліни: моделі гідроенергетичних процесів. 



 

Комп’ютерні системи керування, автоматизації та проектування. 

Мета навчальної дисципліни — ознайомлення студентів з провідними 

напрямами та базовими принципами розробки комп’ютерних систем 

автоматизації гідроелектростанцій та програмних засобів. Завдання 

навчальної дисципліни: вивчення класифікацій комп’ютерних систем; 

розглянути архітектурні особливості; вивчення теоретичних засад, методів і 

засобів проектування комп’ютерних систем; ознайомити з принципами 

організації роботи персоналу та створення відповідної документації на 

конкретних етапах; набуття практичних навичок проектування комп’ютерних 

систем гідроелектростанцій.  

У результаті вивчення дисципліни студент має знати: типи, призначення, та 

сфери використання комп’ютерних систем; призначення та типи основних 

складових архітектури. 

2. 3. Цикл компонент вільного вибору студента 

2.3.1 

Матеріалознавство 

Мета: вивчення складу, структури, властивостей і поведінки матеріалів 

залежно від дії зовнішнього середовища.  

Завданнями є: розкрити фізичну суть явищ, що відбуваються в матеріалах 

при дії на них різних факторів в умовах виробництва та експлуатації, їх 

вплив на властивості матеріалів; економічні та екологічні проблеми під час 

одержання та обробки матеріалів.  

Предмет: основні закономірності будови, виробництва і обробки 

конструкційних матеріалів різноманітними методами й одержання 

визначених навичок рішення практичних задач на основі знань цих 

закономірностей. 

Гідрогазодинаміка 

Мета вивчення основ розділу теоретичної механіки, що відноситься до 

рідких і газоподібних середовищ, тобто механіки рідини і газу. 

Завданнями є: одержання знань щодо закономірностей гідростатики та 

гідродинаміки однофазних і двофазних потоків, які дадуть можливість 

визначати режими руху теплоносіїв, розраховувати поля швидкостей і тисків 

у теплотехнічному обладнанні. 

Предмет: охоплює основні положення класичної механіки рідини та газу, а 

також застосування цих законів у різних галузях інженерної практики. 

Нормування в енергетиці 

Мета: оволодіння необхідним обсягом теоретичних і практичних знань з 

питань нормування витрат палива, теплової та електричної енергії, а також 

нормування витрат теплової енергії на опалення, вентиляцію будинків та 



 

споруд і нормування праці працівників. Набуття практичних вмінь і навичок 

щодо використання цих знань у практичній діяльності. 

Завдання:  вивчення і закріплення існуючих знань, на базі яких будуть 

отриманні фундаментальні та прикладні знання для проведення 

різноманітних досліджень в енергетиці, компетентного і відповідального 

вирішення таких задач: розрахунок показників використання матеріальних 

ресурсів; витрати теплової енергії на опалення і вентиляцію та на гаряче 

водопостачання; розрахунок показників індексним методом; аналіз 

виконання норм витрат матеріальних ресурсів 

Предмет: нормативні документи України, особливості енергогосподарства, 

нормування паливно-енергетичних ресурсів, нормування виробничих 

процесів та нормування праці. 

Теплові електричні станції 

Мета: підготовка сучасного спеціаліста-теплоенергетика по теоретичних 

основах роботи основних об'єктів теплових схем паротурбінних ТЕС і ТЕЦ, 

вивчення їх конструкцій, методів розрахунку і проектування, а також 

особливостей пуску та експлуатації з різним тепловим навантаженням. 

Завдання: оволодіння способами та засобами підвищення ефективності 

перетворення теплової енергії в електричну; засвоїти способи захисту 

довкілля від шкідливого впливу виробництва електроенергії.  

Предмет: будова і взаємодія теплових об'єктів технологічної схеми 

вироблення електричної енергії на теплових електричних станціях (ТЕС), 

розробка їх раціональних режимів роботи і засвоєння методики розрахунку 

теплових схем паротурбінних ТЕС і їх аналіз, що дозволяє виконати вибір 

основного та допоміжного устаткування.  

Утилізація теплових вторинних енергоресурсів 

Мета: надати майбутнім інженерам-теплоенергетикам, науковим 

працівникам теоретичні та практичні основи для розробки і впровадження 

нових ефективних енерготехнологій виробництва. 

Завдання: оволодіння способами та засобами утилізації  теплових вторинних 

енергоресурсів. 

Предмет: охоплює наступні основні об’єкти: основні положення 

теплоенергетики і енерготехнологічного комбінування, устаткування для 

утилізації вторинних енергоресурсів і способи їх розрахунку. 

2.3.2 

Енергетична стратегія України та ЄС 

Мета: ознайомлення студентів з принципами енергетичної політики. 

Завдання: вивчення тенденцій енергозбереження та ознайомлення з методами 

адміністративно-правового і фінансово-економічного регулювання процесів 

енерговикористання. 



 

Предмет: Створення спільного ринку інших ініціатив. Загальні тенденції 

енергозбереження. Використання відходів. Утилізація теплоти. Комбіноване 

виробництво енергії. Екологічні проблеми та співвідношення виробництв. 

Технічні, економічні та правові методи реалізації енергозбереження. 

Адміністративно-правове і фінансово-економічне регулювання процесів 

видобування, переробки, транспортування, зберігання, виробництва, 

розподілу та використання паливно-енергетичних ресурсів; раціональне 

використання паливно-енергетичних ресурсів; економія паливно-

енергетичних ресурсів. Завдання законодавства про енергозбереження. 

Законодавство України про енергозбереження. Основні принципи державної 

політики енергозбереження. Об'єкти та суб'єкти правового регулювання 

відносин у сфері енергозбереження. Державні програми енергозбереження. 

Освіта, виховання і наукові дослідження у сфері енергозбереження. 

Управління у сфері енергозбереження. Стандартизація та нормування у сфері 

енергозбереження 

Електричні апарати 

Мета: - ознайомлення з основними вимогами, що ставляться до апаратів 

низької напруги, контактними з’єднаннями та основами теплових 

розрахунків електричних апаратів, електричною дугою та дугогасними 

пристроями комутаційних апаратів низької напруги, електромагнітними 

механізмами електричних апаратів.  

Завдання: дослідження процесів і явищ в типових елементах електричних 

апаратів; здобування знань, які дозволяють вибрати необхідні електричні 

апарати для застосування їх у виробничих процесах, а також здійснювати 

експлуатацію апаратів різноманітних схем управління та силового 

комутаційного обладнання;  формування навичок роботи з технічною 

документацією на електричні апарати, нормативно-технічними матеріалами 

та технічними довідниками. 

Предмет:електричні апарати в системах автоматизації і електричному 

приводі, явища в апаратах, їх проектування. Електромеханічні явища в 

апаратах. Електромагніти змінного і постійного струму. Тягова 

характеристика. Електричні контакти. Електрична дуга і пристрої ії гасіння. 

Енергетичні системи та комплекси 

Мета: ознайомлення студентів з основними видами джерел енергії та 

енергоустановок підприємств. 

Завдання навчальної дисципліни: вивчення особливостей електричних 

станцій та відпуску енергії споживачам. 

Предмет викладання навчальної дисципліни: Котельні установки. Парові 

турбіни і паротурбінні установки. Двигуни внутрішнього згоряння Теплові 

електричні та атомні електричні станції (ТЕС і АЕС), їх класифікація. 

Конденсаційний та комбінований спосіб виробництва електроенергії і 

теплоти та їх техніко-економічні показники. Засоби підвищення теплової 



 

економічності ТЕС. Теплова схема ТЕС. Відпуск теплоти від ТЕС з гарячою 

водою та парою, теплофікаційне устаткування ТЕС. Атомні електростанції, 

сучасний стан та перспективи їх розвитку, класифікація та теплова схема 

АЕС. Відведення теплоти від АЕС. Газотурбінні та парогазові ТЕС, 

особливості відпуску теплоти споживачам від них, ТЕС з ДВЗ. 

Використання вторинних енергоресурсів в промисловості 

Мета: ознайомлення студентів з особливостями використання енергії, 

отриманої з вторинних енергоресурсів, на промислових підприємствах  

Завдання: вивчення особливостей застосування енергоустановок для 

утилізації вторинних енергоресурсів 

Предмет: Сонячні енергетичні установки і системи сонячного 

енергопостачання, системи перетворювання сонячної енергії. Теплові насоси 

і теплова енергія довкілля, засоби використання теплової енергії довкілля і 

ефективність систем теплопостачання. Біогаз. Комбіноване використання і 

акумулювання поновлених джерел енергії. Низькотемпературне, проміжне, 

високотемпературне і комбіноване акумулювання теплової енергії. 

Принципові схеми ТЕС з нетрадиційними енергоносіями і особливості 

застосування їх в промисловості. 

Системи транспортування енергії 

Мета: ознайомлення студентів з системами виробництва та розподілу енергії 

Завдання: вивчення особливостей систем тепло- та електропостачання, 

систем стиснутого повітря та добового холоду. 

Предмет викладання навчальної дисципліни: Централізовані системи 

теплопостачання. Тенденції розвитку. Теплофікація. Соціальні та екологічні 

аспекти. Принципи побудови та роботи, основні елементи теплових мереж. 

Джерела та споживачі теплоти. Опалення та гаряче водопостачання. 

Експлуатація теплових мереж. Системи паливопостачання. Системи 

стиснутого повітря. Системи виробництва та розподілу добового холоду. 

Системи водопостачання. Графіки споживання електроенергії і електричні 

навантаження. Навантажувальна здібність елементів системи 

електропостачання. Розподілення електроенергії при напрузі до 1000 В. 

Розподілення електроенергії напругою вище 1000 В. Режим 

електроспоживання. Основні відомості про управління електропостачанням 

промислових підприємств. Основні відомості про умови роботи та 

конструктивні виконання ліній електричних мереж. Характеристики і 

параметри основних елементів електричної системи.  

2.3.3 

Надійність та діагностика пристроїв електроніки 

Мета: дати студентам загальні поняття надійності та діагностики пристроїв 

електроніки, про питання, що виникають при проектуванні і експлуатації 

пристроїв електроніки в галузі надійність та діагностиці цих пристроїв. 

Завдання: отримання студентом основних знань та придбати навички 

практичної роботи з розрахунку й оцінки надійності пристроїв електроніки та 



 

діагностики цих пристроїв, а також засвоєння методів розрахунку параметрів 

напівпровідникових приладів по отриманим експериментальним даним. 

Предмет: основні показники надійності роботи приладів та пристроїв, які 

мають різне навантаження електричним струмом, і які поширено 

використовуються в електронній техніці. 

Електроніка в системах зв'язку 

Мета: вивчення видів електрозв'язку, структур пристроїв і особливостей їх 

експлуатації. 

Завдання: після вивчення дисципліни студент повинен знати призначення, 

принцип дії, основні характеристики, конструктивні особливості та тенденції 

розвитку сучасних засобів зв'язку; структуру пристроїв електронних засобів 

зв'язку і характеристики та взаємозв’язок основних вузлів. Вміти вибирати 

оптимальний вид електрозв'язку при розробці різноманітних технічних 

засобів; користуватися науково-технічною і довідковою літературою. 

Предмет: пристрої та засоби для організації систем зв’язку в сучасних умовах 

розвитку. 

Аналогово-цифрові периферійні пристрої мікропроцесорних систем  

Мета: вивчення питань, присвячених проектуванню аналого-цифрових 

каналів вводу/виводу інформації в контрольно-керуючих мікропроцесорних 

системах. 

Завдання: розглядається склад, призначення та вимоги до складових частин 

периферійних вимірювальних каналів: підсилювачів, лінеарізатор, АЦП і 

ЦАП. Розкриваються проблеми забезпечення необхідної точності 

перетворення - ідентифікації і корекції похибок, необхідності гальванічної 

розв'язки.  

Предмет: поняття дискретизації і цифрового сигналу. Розглядаються загальні 

методи вимірювання частоти, тривалості імпульсів, їх кількості та 

особливості реалізації цих методів в мікропроцесорних вимірювальних 

системах.  

Електронні пристрої побутової техніки 

Мета: вивчення питань проектування електронних пристроїв для 

застосування, як в індивідуальній побутової техніки, так і в системах 

«розумний будинок». 

Завдання: вивчення сучасної елементної бази, дротяних і бездротових 

інтерфейсів і протоколів обміну на нижньому рівні побутової техніки, 

проектування електронних пристроїв з функціями самодіагностики і 

автономного прийняття рішень. Проектування охоронних систем, пожежної 

сигналізації. Розробка електронних пристроїв для захисту від протікання 

води, відеоспостереження, датчиків руху, електронних замків  



 

Предмет: процеси і методики побудови аналогових і цифрових пристроїв для 

вирішення завдань управління побутовою технікою як автономної, так і в 

складі систем. 

Мікропроцесорні пристрої управління та обробки інформації 

Мета: дати студентам сучасні відомості про теоретичні основи 

функціонування, принципи проектування, налагодження та експлуатації 

мікропроцесорних пристроїв управління та обробки інформації (МПУОІ).  

Завдання: одержання знань і навичок у аналізі та проектуванні 

мікропроцесорних пристроїв управління та обробки інформації для 

створення та експлуатації автоматизованих систем керування 

технологічними процесами та перетворювальної техніки. У результаті 

вивчення навчальної дисципліни студент повинен вміти провести аналіз 

конкретного пристрою на базі мікропроцесорної техніки, запропонувати 

схемне рішення основних вузлів цифрової системи управління; створювати 

програмну частину вузла цифрової системи управління на базі ОМК. 

Предмет: склад типової структурної схеми мікропроцесорного пристрою 

управління та обробки інформації; способи реалізації та типові схемотехнічні 

рішення окремих вузлів мікропроцесорних пристроїв управління та обробки 

інформації; основні методи та алгоритми обробки та візуалізації інформації. 

2.3.4 

Теорія сигналів 

Мета: формування у студентів комплексу знань про основні закони теорії 

електромагнітного поля (ЕМП), яка є основою для розуміння принципів 

роботи та методів розрахунку різних електрофізичних приладів. 

Завдання: навчити студентів вільно орієнтуватися на рівні теоретичної  

фізики  в основних  фізичних  явищах  електромагнітних  полів,  щоб  

практично  використовувати набуті знання, навички, методи і підходи в 

подальших дослідженнях та професійній діяльності. Вивчення курсу є 

необхідним етапом теоретичної освіти, який закладає базу для подальшої 

спеціалізації. 

Предмет: дисципліна повинна надати знання на базі яких будуть отриманні 

достатні, фундаментальні та прикладні знання для проведення різноманітних 

досліджень, компетентного і відповідального вирішення таких задач як: 

формування теоретичних знань та практичних навичок з метою проведення 

лабораторного експерименту;  набуття знань та навичок з метою їх 

подальшого впровадження у наукові дослідження, лабораторні 

експерименти; отримання певних навичок пошуку, отримання, аналізу, 

обробки інформації. 

Фізика тонких плівок 



 

Мета: отримання глибоких та систематизованих знань з фізики поверхні і 

тонких плівок, що включає коло питань, що становлять основу сучасних 

фізичних моделей, які можна застосувати для опису поверхні твердих тіл та 

тонкоплівкових систем. Дати опис основних фізичних ефектів і явищ, 

характерних для систем зі зниженою розмірністю. 

Завдання: ознайомлення студентів з основнии фізичними ефектами і 

явищами, характерними для систем зі зниженою розмірністю, а також 

сучасними методами створення та дослідження тонкоплівкових систем та 

поверхні твердих тіл. 

Предмет: коло питань, що становлять основу сучасних фізичних моделей, які 

можна застосувати для опису поверхні твердих тіл та тонкоплівкових систем, 

методів їх створення та дослідження; основні фізичні ефекти і явища, 

характерні для систем зі зниженою розмірністю. 

Комп'ютерні мережі 

Мета: засвоєння теоретичних і практичних знань з питань створення та 

функціонування інформаційних систем і технологій в мікро- та 

наносистемній техніці, а також набуття студентами знань з побудови та 

функціонування мікроелектронних інформаційних систем; вивчення 

структури та етапів побудови інформаційних систем, ознайомлення з 

сучасними інформаційними технологіями для використання їх в галузях 

електроніки та мікро- та наносистемної техніки, а також формування у 

студентів системи теоретичних і практичних знань у галузі побудови і 

функціонування інформаційних систем і комп’ютерних технологій та 

можливостей їх використання. 

Завдання: вивчення питань, пов’язаних з проектуванням та експлуатацією 

комп’ютерних систем із різною архітектурою. Ознайомлення студентів з 

основами побудови комп’ютерних мереж, засобами комунікаційної техніки, 

концепціями побудови локальних і глобальних комп’ютерних мереж. 

Ознайомлення із програмним забезпеченням мережевих технологій і 

тенденціями його розвитку на сучасному етапі. Отримання практичних 

навичок проектування корпоративної комп’ютерної мережі стосовно до умов 

конкретного об’єкта. 

Предмет: комп’ютерні мережі; методи й засоби забезпечення їх 

працездатності. 

Основи мікро- та наносистемної техніки 

Мета: повідомити студентам основні теоретичні відомості із загальних 

питань курсу; навчити студентів застосовувати одержані знання при рішенні 

практичних задач; учити студентів самостійно працювати з науковою 



 

літературою; розвивати у студентів 4 аналітичне, логічне мислення і 

математичну мову.  

Завдання: закріплення існуючих знань, на базі яких будуть отриманні 

фундаментальні та прикладні знання для проведення різноманітних 

досліджень, компетентного і відповідального вирішення певних задач, які 

направлені на формування, набуття та отримання певних навичок 

передбачених у межах певної дисципліни. Дати знання студентам щодо 

фізичних основ роботи нанопристроїв, технології їх виготовлення та 

перспектив застосування, а також отримання навиків щодо створення 

сучасних наноелектронних пристоїв, та їх математичного моделювання. 

Предмет: наносистемні пристрої, технології їх виготовлення та перспективи 

застосування. 

Прилади та пристрої інтегральної електроніки 

Мета: отримання уявлення про цифрові інтегральні схеми, ідеології і 

прийоми проектування електронної апаратури на їх основі; знання сучасної 

елементної бази цифрової техніки (від простих цифровихінтегральних схем 

транзисторно-транзисторної логіки, емітерно-зв'язаної логіки, КМОП 

структур до надвеликих інтегральних схем з програмованої логікою); вміння 

використовувати всі типи інтегральних схем для розробки різноманітних 

електронних систем; досвіду програмування надвеликих інтегральних схем. 

Завдання: вивчення будови і принципів дії логічних елементів і цифрових 

пристроїв, побудованих на елементах інтегральної електроніки. 

Предмет: прилади та пристрої інтегральної електроніки 
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