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І. ПРЕАМБУЛА 

 

Освітньо-професійна програма (ОПП) для підготовки фахівців другого 

(магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 144 "Теплоенергетика" 

спеціалізації «Енергетичний менеджмент, енергоефективні муніципальні та 

промислові теплові технології» розроблена відповідно до Закону України 

"Про вищу освіту" від 01.07.2014 р. № 1556-VII, Постанов Кабінету 

Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1341 "Про затвердження 

Національної рамки кваліфікацій" від 30.12.2015 р. № 1187 "Про 

затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів 

освіти", Методичних рекомендацій "Розроблення освітніх програм" (2014 

р.), листа Міністерства освіти та науки України № 1/9-239 від 28.04.2017 р. 

ОПП визначає передумови доступу до навчання, орієнтацію та 

основний фокус програми, обсяг кредитів Європейської кредитної 

трансферно-накопичувальної системи (ЄКТС), необхідний для здобуття 

освітнього ступеню магістра, перелік загальних та спеціальних (фахових) 

компетентностей, нормативний та вибірковий зміст підготовки фахівця, 

сформульований у термінах й результатах навчання, та вимоги до контролю 

якості вищої освіти. 

Розроблено робочою групою Київського національного університету 

будівництва і архітектури зі спеціальності 144 - Теплоенергетика за  

спеціалізацією - Енергетичний менеджмент, енергоефективні муніципальні 

та промислові теплові технології у складі: 

     Основні терміни та їх визначення відповідають закону України “Про вищу 

освіту” із змінами і доповненнями. 

      Освітньо-професійна програма є основою для таких дій: 

- ліцензування та акредитація; 

- укладання навчальних і робочих навчальних планів; 

- укладання робочих програм навчальних дисциплін (силабуси)  

видів практик і атестацій; 

- формування індивідуальних навчальних планів здобувачів вищої 

освіти; 

- розроблення засобів діагностики якості вищої освіти; 

- атестації здобувачів вищої освіти 

- зовнішнього контролю якості підготовки фахівців. 

    Користувачі освітньої програми: 

- здобувачі вищої освіти, які навчаються в університеті; 
- науково-педагогічні працівники, які здійснюють освітньо-наукову 

діяльність за даною спеціальністю і спеціалізацією; 
- атестаційна комісія зі спеціальності; 
- приймальна комісія університету; 
- зовнішні зацікавлені і не зацікавлені фізичні і юридичні особи, 

представники засобів масової інформації. 



      Виконання освітньо-професійної програми - енергетичний менеджмент, 

енергоефективні муніципальні та промислові теплові технології 

поширюється на усі підрозділи університету, які беруть участь у підготовці 

фахівців другого освітнього ступеня – магістр зі спеціальності 144 – 

теплоенергетика. 

 

Кольчик Юлія Миколаївна  –  гарант ОПП, кандидат технічних 

наук, доцент, доцент кафедри теплотехніки;  

 

Барановська Світлана Володимирівна –  член робочої групи, 

кандидат технічних наук, доцент кафедри теплотехніки;  

 

Габа Крістіна Олексіївна –  член робочої групи, кандидат технічних 

наук, доцент кафедри теплотехніки. 

 

Гламаздін Павло Михайлович –  член робочої групи, доцент кафедри 

теплотехніки. 

 

 

 

 

При розробці стандарту враховано пропозиції стейкголдерів та отримано 

рецензії від: 

1. Комунального підприємства виконавчого органу Київради (Київської 

міської адміністрації) «Київтеплоенерго». 

2. ТОВ «Холдингова компанія «Енергомонтажвентиляція». 

3. Інститут теплофізики НАН України. 

 

 

 

 

 



ІІ. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

1 - Загальна інформація 

Повна назва 

вищого 

навчального 

закладу та 

структурного 

підрозділу 

Київський національний університет будівництва і 

архітектури 

Ступінь вищої 

освіти 

Магістр 

Галузь знань 14 Електрична інженерія 

Спеціальність 144 Теплоенергетика 

Цикл/рівень НРК України – 7 рівень,  

FQ-EHEA – другий цикл,  

ЕQF-LLL – 7 рівень 

Форми навчання Очна (денна, вечірня), заочна, дистанційна, дуальна 

Освітня 

кваліфікація 

Магістр з теплоенергетики за спеціалізацією енергетичний 

менеджмент, енергоефективні муніципальні та промислові 

технології 

Кваліфікація в 

дипломі 

Ступінь вищої освіти – магістр 

Спеціальність - 144 Теплоенергетика  

Спеціалізація – енергетичний менеджмент, 

енергоефективні муніципальні та промислові технології 

Освітня програма - енергетичний менеджмент, 

енергоефективні муніципальні та промислові технології 

Опис предметної 

області 
Об’єкти вивчення та діяльності: теплоенергетичне 

обладнання об'єктів енергетики, промисловості, 

комунального господарства; системи забезпечення 

тепловою енергією та холодом; нетрадиційні 

(альтернативні) технології отримання енергії; системи 

обліку енергії, регулювання та автоматизації; засоби 

проектування теплоенергетичних установок і систем; 

енергетичний менеджмент та аудит. 

Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних самостійно 

проектувати та аналізувати сучасні теплоенергетичні 

системи; визначати оптимальні параметри 

теплоенергетичних пристроїв; проводити аналіз 

енергоефективності та пропонувати енергоощадні заходи, 

які сприятимуть зменшенню використання палива і енергії 

та негативного впливу на оточуюче середовище  

Теоретичний зміст предметної області: теоретичні 

основи виробництва, перетворення, застосування теплової 

енергії; теплові електростанції; теплоенергетичні 



установки; принципи тепломасообміну, термодинаміки та 

дотичних до теплоенергетики питань міцності, 

гідрогазодинаміки, механіки конструкційних матеріалів. 

 Методи, методики та технології: одержання, передачі, 

та використання енергії; експлуатації, контролю та 

моніторингу енергетичного обладнання; методи фізичного, 

комп’ютерного та математичного моделювання; методи 

обробки даних.  

Інструменти та обладнання: основне і допоміжне 

устаткування теплоенергетики, засоби автоматизування та 

керування теплоенергетичними процесами; технологічні, 

інструментальні, метрологічні, діагностичні, інформаційні 

засоби та устаткування. 

Академічні  

права випускників 

Продовження освіти за третім (освітньо-науковим) рівнем 

вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій в системі 

освіти дорослих. 

Мова викладання українська 

Інтернет-адреса 

постійного 

розміщення опису 

освітньої програми 

www.knuba.edu.ua 

 

Термін дії 

освітньої програми 

5 років (з дня акредитації до наступного оновлення ОП) 

 

ІІІ. ВИМОГИ ДО РІВНЯ ОСВІТИ ОСІБ, ЯКІ МОЖУТЬ РОЗПОЧАТИ 

НАВЧАННЯ ЗА ОСВІТНІМИ ПРОГРАМАМИ ВІДПОВІДНОЇ 

СПЕЦІАЛЬНОСТІ, ТА ЇХ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ  

Для здобуття освітнього рівня «магістр» можуть вступати особи, що 

здобули ступінь «бакалавр», «магістр» (освітньо-кваліфікаційний рівень 

«спеціаліст»).  Конкурсний відбір осіб, які вступають на основі ступеня 

бакалавра за спеціальністю 144 - теплоенергетика, враховує результати 

сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти з іноземної мови та 

фахового вступного випробування. Для осіб, які вступають на основі освітнього 

рівня «бакалавр» та/або «магістр» (освітньо-кваліфікаційного рівня 

«спеціаліст»), здобутого за іншою спеціальністю, додатково передбачається 

проведення співбесіди. 

 

ІV. ОБСЯГ КРЕДИТІВ ЄКТС, НЕОБХІДНИЙ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ 

СТУПЕНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Обсяг освітньої програми магістра– 90 кредитів ЄКТС. 

Термін навчання – 1 рік 4 місяці. 

 

 

 

http://www.knuba.edu.ua/


V. ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИПУСКНИКА 

Інтегральна 

компетентність 

ІК-1. Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у 

теплоенергетичній галузі або у процесі навчання, що 

передбачає проведення досліджень та/або здійснення 

інновацій та характеризується невизначеністю умов і 

вимог. 

Загальні 

компетентності (ЗК) 

ЗК-1. Знання та розуміння предметної області та 

розуміння професійної діяльності. 

ЗК-2. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу. 

ЗК-3. Вміння виявляти, ставити та вирішувати 

проблеми. 

ЗК-4. Здатність спілкуватися з представниками інших 

професійних груп різного рівня (з експертами з інших 

галузей знань/видів економічної діяльності). 

ЗК-5. Здатність діяти соціально відповідально та 

свідомо. 

Спеціальні (фахові) 

компетентності (СК) 

СК-1. Здатність застосовувати та удосконалювати 

математичні та комп’ютерні моделі, наукові і технічні 

методи та сучасне комп'ютерне програмне забезпечення 

для розв'язання складних інженерних задач в 

теплоенергетиці. 

СК-2. Здатність аналізувати та комплексно інтегрувати 

сучасні знання з природничих, інженерних, суспільно-

економічних та інших наук для розв’язання складних 

задач і проблем теплоенергетики. 

СК-3. Здатність застосовувати релевантні математичні 

методи для розв'язання складних задач в 

теплоенергетиці. 

СК-4. Здатність управляти робочими процесами та 

приймати ефективні рішення у сфері теплоенергетики, 

беручи до уваги соціальні, економічні, комерційні, 

правові, та екологічні аспекти. 

СК-5. Здатність розробляти, реалізовувати, 

впроваджувати і супроводжувати проекти з урахуванням 

всіх аспектів проблеми, яка вирішується, включаючи 

етапи проектування, виробництва, експлуатації, 

технічного обслуговування та утилізації 

теплоенергетичного обладнання. 

СК-6. Здатність приймати рішення щодо матеріалів, 

обладнання, процесів в теплоенергетиці з урахуванням 

їх властивостей та характеристик. 

СК-7. Здатність здійснювати інноваційну діяльність в 

теплоенергетиці. 

 



VI. НОРМАТИВНИЙ ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ 

ОСВІТИ, СФОРМУЛЬОВАНИЙ У ТЕРМІНАХ РЕЗУЛЬТАТІВ 

НАВЧАННЯ 

 

ПР-1. Аналізувати, застосовувати та створювати складні інженерні 

технології, процеси, системи і обладнання відповідно до обраного напряму 

теплоенергетики. 

ПР-2. Аналізувати і обирати ефективні аналітичні, розрахункові та 

експериментальні методи розв’язання складних задач теплоенергетики. 

ПР-3. Розробляти і реалізовувати проекти у сфері теплоенергетики з 

урахуванням цілей, прогнозів, обмежень та ризиків і беручи до уваги 

технологічні, законодавчі, соціальні, економічні, екологічні та інші аспекти. 

ПР-4. Відшуковувати необхідну інформацію з різних джерел, оцінювати, 

обробляти та аналізувати цю інформацію. 

ПР-5. Розробляти і досліджувати фізичні, математичні і комп’ютерні моделі 

об’єктів та процесів теплоенергетики, перевіряти адекватність моделей, 

порівнювати результати моделювання з іншими даними та оцінювати їх 

точність і надійність. 

ПР-6. Приймати ефективні рішення, використовуючи сучасні методи та 

інструменти порівняння альтернатив, оцінювання ризиків та прогнозування. 

ПР-7. Знати, розуміти і застосовувати у практичній діяльності ключові 

концепції, сучасні знання та кращі практики в теплоенергетичній галузі, 

технології виробництва, передачі, розподілу і використання енергії. 

ПР-8. Обґрунтовувати вибір та застосовування матеріалів, обладнання та 

інструментів, інженерних технологій і процесів з урахуванням їх 

характеристик і властивостей, вимог до кінцевого продукту, а також 

нетехнічних аспектів. 

ПР-9. Вільно спілкуватися державною мовою з професійних питань, 

обговорювати результати виробничої, наукової та інноваційної діяльності з 

фахівцями та нефахівцями. 

ПР-10. Розуміти стратегію і цілі підприємства (установи) з урахуванням 

забезпечення позитивного внеску до розвитку суспільства і держави, 

створення і впровадження інноваційних технологій, розвитку персоналу. 

ПР-11. Оцінювати і забезпечувати якість об’єктів і процесів 

теплоенергетики. 

ПР-12. Доносити зрозуміло і недвозначно власні висновки з проблем 

теплоенергетики, а також знання та пояснення, що їх обґрунтовують, до 

фахівців і нефахівців. 

ПР-13. Знати основні положення вітчизняного і міжнародного законодавства 

і практик міжнародної діяльності у сфері теплоенергетики. 

ПР-14. Планувати і реалізовувати заходи з підвищення енергоефективності 

теплоенергетичних об'єктів і систем з урахуванням наявних обмежень, 

включаючи ті, що пов’язані з проблемами охорони природи, сталого 

розвитку, здоров'я і безпеки та оцінками ризиків в теплоенергетиці, 

оцінювати ефективність таких заходів. 



ПР-15. Розуміння професійних і етичних стандартів діяльності, застосування 

їх під час діяльності у сфері теплоенергетики. 

ПР-16. Аналізувати і оцінювати проблеми теплоенергетики, пов’язані із 

розвитком нових технологій, науки, суспільства та економіки. 

ПР-17. Ефективно співпрацювати з колегами, беручі відповідальність за 

певний напрям і свій внесок до спільних результатів діяльності, а також 

власний розвиток і розвиток колективу. 

 

 

VII. ФОРМИ АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ (СТУПЕНЯ 

ВИЩОЇ ОСВІТИ МАГІСТРА) 

 

Форми атестації 

здобувачів вищої 

освіти 

Атестація здійснюється у формі публічного захисту 

кваліфікаційної випускової роботи. 

Вимоги до 

кваліфікаційної 

роботи 

Кваліфікаційна робота передбачає розв’язання 

складної задачі або проблеми теплоенергетики, що 

передбачає проведення досліджень та/або здійснення 

інновацій та характеризується невизначеністю умов і 

вимог. 

Кваліфікаційна робота не повинна містити плагіату, 

фальсифікації та фабрикації. 

Кваліфікаційна робота має бути розміщена на 

офіційному сайті закладу вищого навчального 

закладу або його підрозділу, або у депозитарії 

закладу вищої освіти. 

Оприлюднення кваліфікаційних робіт, що містять 

інформацію з обмеженим доступом, здійснювати у 

відповідності до вимог чинного законодавства. 

 

VIII. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ 

 

Кадрове забезпечення Кількісні та якісні показники рівня наукової та 

професійної  активності  науково-педагогічних 

працівників, які забезпечують навчальний процес за 

освітньою програмою, повністю відповідають 

Ліцензійним умовам впровадження освітньої 

діяльності закладів освіти 

Матеріально-технічне 

забезпечення 

Кількісні та якісні  показники  матеріально-

технічного  забезпечення повністю відповідають 

Ліцензійним умовам впровадження освітньої 

діяльності закладів освіти 

Інформаційне та 

навчально-методичне 

забезпечення 

Обсяг, склад та якість інформаційного та навчально- 

методичного  забезпечення  повністю  відповідають 

Ліцензійним умовам впровадження освітньої 



діяльності закладів освіти. 

IX. АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ

Положенням університету передбачена можливість національної 

кредитної мобільності. Допускається перезарахування кредитів, отриманих у 

інших закладах освіти України.  

Положенням університету передбачена можливість міжнародної 

кредитної мобільності.  

Навчання іноземних здобувачів вищої освіти  проводиться  на  

загальних умовах  з  додатковою  мовною підготовкою 

X. ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 

ТА ЇХ ЛОГІЧНА ПОСЛІДОВНІСТЬ  
Код 

дисци- 

пліни 

Компоненти освітньо-професійної програми 

(назва циклів дисциплін, практики, кваліфікаційна 

робота) 

Кількість 

кредитів 

ЄКТС 

Форма 

підсумкового 

контролю 

Обов’язкові компоненти ОК 

Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки     

ОК 1.1 Професійна іноземна мова 3,0 Залік 

ОК 1.2 Управління проектами 3,0 Залік 

Цикл математичної, природничо-наукової підготовки 

ОК 2.1 Охорона праці в галузі. Цивільний захист 4,0 Залік 

Цикл професійної та практичної підготовки  

ОК 3.1 Тепломасообмінні процеси і апарати 5,0 Іспит 

ОК 3.2 Системи виробництва, розподілу і споживання 

енергії  муніципальних та промислових 

підприємств 

6,0 Іспит 

ОК 3.3 Промислове теплопостачання 5,0 Іспит 

ОК 3.4 Парогазові теплоенергетичні установки 5,0 Іспит 

ОК 3.5 Енергоефективність та енергоресурсозбереження 5,0 Іспит 

ОК 3.6 Енергетичний менеджмент (ISSO 50001) 6,0 Іспит 

ОК 3.7 Переддипломна практика 10,0 Залік 

ОК 3.8 Атестаційна кваліфікаційна робота 15,5 Захист 

Загальний обсяг обов’язкових освітніх компонент     (ОК)           67,5 

Вибіркова компонента   ВК

Дисципліни вільного вибору студента 

Загальний обсяг освітніх компонент вибіркового блоку (ВК)        22,5 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ  90,0 



                                                                                               

 



Таблиця 1 

Матриця відповідності програмних компетентностей обов’язковим освітнім  компонентам  освітньо-професійної 

програми –теплоенергетика, енергетичний менеджмент, енергоефективні муніципальні та промислові теплові 

технології 
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ІК + + + + + + + + + + + 

ЗК-1  + + + + + + + + + + + 

ЗК-2    + + + + + + + + + + 

ЗК-3 + + + + + + + + + + + 

ЗК-4 + + +   + + + + + + 

ЗК-5 + + +   + + + + +  

СК-1  + + + +  + + + +  

СК -2 + + + + + + + + + + + 

СК -3 + + + + + + + + + + + 

СК -4 + + +  + + + + + + + 

СК -5 + + + + + + + + + + + 

СК -6   + + + + + + +   

СК -7 + + + + + + + + + + + 

 

 

 



Таблиця 2 

Матриця забезпечення програмних результатів навчання  обов’язковими освітніми компонентам  

освітньо-професійної програми – теплоенергетика, енергетичний менеджмент, енергоефективні муніципальні, та 

промислові теплові технології 
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ПР-1     +       

ПР-2    +   + + +   

ПР-3      +     + 

ПР-4 +     + + +  + + 

ПР-5    +        

ПР-6  +          

ПР-7    + +  + + +   

ПР-8     + +     + 

ПР-9  +        +  

ПР-10   +   +      

ПР-11    +        

ПР-12 +      + +    

ПР-13         +   

ПР-14   +  +       

ПР-15          +  

ПР-16         +  + 

ПР-17 + + +       +  
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