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Передмова 

 

Освітньо-професійна програма є нормативним документом, який 

регламентує нормативні, компетентнісні, кваліфікаційні, організаційні, 

навчальні та методичні вимоги у підготовці фахових молодших бакалаврів у 

галузі знань 14 «Електрична інженерія» спеціальності 141 «Електроенергетика,  

електротехніка та електромеханіка» та заснована на компетентнісному підході. 

Метою освітньої програми є визначення нормативних термінів та змісту 

навчання, нормативної форми атестації, встановлення вимог до змісту, обсягу й 

рівня освіти та професійної підготовки фахівців з фаховою передвищою 

освітою за освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра 

галузі знань 14 «Електрична інженерія» спеціальності 141 «Електроенергетика,  

електротехніка та електромеханіка». 

Освітньо-професійна програма розроблена проектною групою циклової 

комісії механічних дисциплін Технічного коледжу Тернопільського 

національного технічного університету імені Івана Пулюя у складі: 

Голова проектної групи – Заверуха Руслан Романович, спеціаліст вищої 

категорії, викладач - методист. 

Члени проектної групи: 

1. Недошитко Андрій Григорович, спеціаліст вищої категорії, викладач – 

методист. 

2. Пиж Василь Степанович, спеціаліст вищої категорії. 

3. Прохоровський Станіслав Владиславович, спеціаліст вищої категорії, 

викладач – методист. 

 

 

 

 

 

 

 



Основні терміни та їх визначення 

 

Атестація здобувачів фахової передвищої освіти - встановлення 

відповідності результатів навчання здобувачів фахової передвищої освіти 

вимогам освітньо-професійної програми та/або вимогам програми єдиного 

державного кваліфікаційного іспиту; 

Галузь знань - гармонізована з Міжнародною стандартною 

класифікацією освіти широка предметна область освіти і науки, що включає 

групу споріднених спеціальностей.  

Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система (ЄКТС)- 

система трансферу і накопичення кредитів, що використовується в 

Європейському просторі вищої освіти з метою надання, визнання, 

підтвердження кваліфікацій та освітніх компонентів і сприяє академічній 

мобільності з добувачів вищої освіти. Система ґрунтується на визначенні 

навчального навантаження здобувана вищої освіти, необхідного для досягнення 

визначених результатів навчання, та обліковується у кредитах ЄКТС.  

Кваліфікація - визнана уповноваженим суб’єктом та засвідчена 

відповідним документом стандартизована сукупність здобутих особою 

компетентностей (результатів навчання відповідно до стандартів фахової 

передвищої освіти).  

Кваліфікації за обсягом класифікуються на повні та часткові, за змістом - 

на освітні та професійні.  

Кваліфікація вважається повною в разі здобуття особою повного переліку 

компетентностей відповідного рівня Національної рамки кваліфікацій, що 

визначені відповідним стандартом.  

Кваліфікація вважається частковою в разі здобуття особою частини 

компетентностей відповідного рівня Національної рамки кваліфікацій, що 

визначені відповідним стандартом.  

Професійна кваліфікація - це визнана кваліфікаційним центром, 

суб’єктом освітньої діяльності (зокрема, закладом фахової передвищої освіти), 

іншим уповноваженим суб’єктом та засвідчена відповідним документом 

стандартизована сукупність здобутих особою компетентностей (результатів  

навчання), що дають змогу виконувати певний вид роботи або здійснювати 

професійну діяльність.  

Освітня кваліфікація у фаховій передвищій освіті - це визнана закладом 

фахової передвищої освіти чи іншим уповноваженим суб’єктом освітньої 

діяльності та засвідчена відповідним документом про фахову передвищу освіту 

сукупність встановлених стандартом фахової передвищої освіти та здобутих 

особою результатів навчання (компетентностей).  

Кваліфікаційна робота — це форма атестації, що може передбачатись 

на завершальному етапі здобуття рівня фахової передвищої освіти для 

встановлення відповідності набутих здобувачами результатів навчання 

(компетентностей) вимогам стандартів фахової передвищої освіти та 

Національної рамки кваліфікацій. Форми кваліфікаційної роботи включають 

(не обмежуючись зазначеним): дипломну роботу або дипломний проект.  

 

 



Кваліфікаційна робота (дипломний проєкт) має передбачати розв’язання 

складного спеціалізованого завдання або практичної проблеми 

електроенергетики, електротехніки та/або електромеханіки, що 

характеризується комплексністю та невизначеністю умов, із застосуванням 

теорій та методів електричної інженерії.  

Кваліфікаційна робота (дипломний проєкт) не повинна містити 

академічного плагіату, фабрикації та фальсифікації. Захист кваліфікаційної 

роботи (дипломного проєкту) відбувається відкрито і  публічно (з 

демонстрацією).  

Вимоги до публічного захисту кваліфікаційної роботи (дипломного 

проєкту) фахового молодшого бакалавра визначаються закладом фахової 

передвищої освіти. 

Кваліфікаційний рівень - структурна одиниця Національної рамки 

кваліфікацій, що визначається певною сукупністю компетентностей, які є 

типовими для кваліфікацій даного рівня.  

Компетентність - динамічна комбінація знань, умінь, навичок, способів 

мислення, поглядів, цінностей, інших особистих якостей, що визначає здатність 

особи успішно соціалізуватися, провадити професійну та/або подальшу 

навчальну діяльність: 

- інтегральна компетентність - узагальнений опис кваліфікаційного 

рівня, який виражає основні його компетентністні характеристики щодо 

результатів навчання та/або професійної діяльності;  

- загальні компетентності - універсальні компетентності, що не залежать 

від предметної області, але важливі для успішної подальшої професійної та 

соціальної діяльності здобувана фахової передвищої освіти в різних галузях та 

для його особистісного розвитку;  

- спеціальні (фахові, предметні) компетентності - компетентності, 

актуальні для предметної області та важливі для успішної професійної та/або 

подальшої навчальної діяльності за певною спеціальністю.  

Кредит Європейської кредитної трансферно-накопичувальної 

системи (кредит ЄКТС) - одиниця вимірювання обсягу навчального 

навантаження здобувана фахової передвищої освіти, необхідного для 

досягнення визначених (очікуваних) результатів навчання. Обсяг одного 

кредиту ЄКТС становить 30 годин.  

Національна рамка кваліфікацій — це системний і структурований за 

компетентностями опис кваліфікаційних рівнів.  

Освітньо-професійна програма у сфері фахової передвищої освіти - 

єдиний комплекс освітніх компонентів (навчальних дисциплін, індивідуальних 

завдань, практик, контрольних заходів тощо), спрямованих на досягнення  

визначених результатів навчання, що дає право на отримання визначеної 

освітньої та професійної кваліфікації.  

Результати навчання (програмні) - знання, уміння, навички, способи 

мислення, погляди, цінності, інші особисті якості, які можна ідентифікувати, 

спланувати, оцінити і виміряти та які особа здатна продемонструвати після 

завершення освітньо-професійної програми або окремих освітніх компонентів.  

 

 



Якість фахової передвищої освіти - відповідність умов освітньої 

діяльності та результатів навчання вимогам законодавства та стандартам 

фахової передвищої освіти, професійним та/або міжнародним стандартам (за 

наявності), а також потребам заінтересованих сторін і суспільства, яка 

забезпечується шляхом здійснення процедур внутрішнього та зовнішнього 

забезпечення якості освіти. 

 

Позначення та скорочення 

 

У даній освітньо-професійній програмі застосовуються такі скорочення 

назв: 

ЗК – загальні компетентності; 

СК – спеціальні (фахові предметні) компетентності; 

РН – результати навчання; 

 



І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Освітньо-

професійний 

ступінь 

 

Фаховий молодший бакалавр 

Галузь знань 14 Електрична інженерія 

Спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 

Форми 

здобуття 

освіти  

1) інституційна (очна (денна, вечірня), заочна, дистанційна, 

мережева); 

2) індивідуальна (екстернатна, на робочому місці (на 

виробництві); 

3) дуальна. Освітня 

кваліфікація 

Фаховий молодший бакалавр з електроенергетики, 

електротехніки та електромеханіки 

Професійна(і) 

кваліфікація(ї) 

 

Опис 

предметної 

області 

Об’єкт вивчення та/або діяльності: 

Функціонування електронних та електричних систем на 

борту автомобіля, гібридного та електромобіля. 

Функціональність автотронного обладнання та 

комбінованих систем автомобільного транспорту. 

Перетворення електроенергії в електричних мережах 

систем автомобіля, електротехнічне, електромеханічне та 

комутаційне обладнання. Автотронні комплекси та 

системи.  

Цілі навчання – підготовка кваліфікованих спеціалістів 

галузі автомобільного електричного та електронного 

обладнання автотранспорту, здатних розв’язувати основні 

задачі та практичні проблеми пов’язані з ремонтом 

автотронного обладнання автомобіля, функціональних 

систем та мультиплексних мереж, що передбачає 

застосування новітніх напрямків фізики та новітніх 

технологій і характеризується комплексом методологічних 

основ.  

Теоретичний зміст предметної області: базові поняття 

функціонування, технічного обслуговування та ремонту 

електричного та електронного обладнання автомобіля. 

Моделювання та аналіз режимів роботи автотронного 

обладнання на борту автомобіля, комутаційного 

обладнання, електроприводів, електротехнічних та 

електромеханічних систем автомобіля, що 

використовуються для функціонування традиційних та 

нетрадиційних автомобільних систем та мультиплексних 

мереж.  

 

 

 

 

 



 Методи, засоби та технології: 

- методи, засоби та технології розрахунку електричних 

параметрів і основних технічних характеристик електричних 

та електронних систем автомобіля; 

- методи випробування та контролю автотронних систем; 

- методи комп’ютерної діагностики, що містять набір 

прикладних програм визначення робото здатності та 

ефективного функціонування. 

Інструменти та обладнання: автосканери, спеціалізовані 

тестові системи, контрольні засоби, вимірювальні комплекси, 

електричні та електронні прилади, комбіновані прилади, 

спеціалізована мікропроцесорна техніка, комп’ютерна техніка.  

 

Академічні 

права 

випускників 

Можливе продовження освіти за початковим рівнем (короткий 

цикл) або першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти та 

набуття додаткових кваліфікацій в системі освіти дорослих, в 

тому числі післядипломної освіти. 

 

ІІ ОБСЯГ КРЕДИТІВ ЄКТС, НЕОБХІДНИЙ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ 

СТУПЕНЯ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Обсяг освітньо-професійної програми фахового молодшого бакалавра на 

основі повної загальної середньої освіти (профільної середньої освіти) 

становить 180 кредитів ЄКТС. 

Тривалість освітньо-професійної програми – 2 роки 10 місяців. 

Фахова передвища освіта може здобуватися на основі базової середньої 

освіти, повної загальної середньої освіти (профільної середньої освіти), 

професійної (професійно-технічної) освіти, фахової передвищої освіти або 

вищої освіти. 

 

 

 

 

 

 

 



ІІІ. ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИПУСКНИКА 

 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність вирішувати відповідні спеціалізовані задачі та 

аналізувати практичні проблеми в процесі навчання та під 

час професійної діяльності у галузі автомобільної 

електроніки та автотронних систем, що передбачає 

застосування умінь, практичних навичок і теоретичних 

знань; здійснювати комплексний аналіз підходів до 

обслуговування, діагностики та ремонту 

електрообладнання автомобіля. 
 

Загальні 

компетентності 

ЗК1. 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. 

ЗК2. 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 

технологій, використовувати різні види та форми рухової 

активності для активного відпочинку та ведення здорового 

способу життя. 

ЗК03. Здатність спілкуватися українською мовою в різних 

формах її вираження. 

ЗК04. Здатність до об’єктивного та суб’єктивного мислення 

при вирішенні проблемних питань. 

ЗК05. Здатність до аналізу інформативного простору 

напрямку діяльності в умовах функціонального розвитку. 

ЗК06. Здатність використовувати різні методологічні основи 

в обраному напрямку розвитку та вдосконалення. 

ЗК07. Здатність використовувати сучасні провідні 

технології, інформативні та комунікаційні компоненти 

напрямку вдосконалення. 

ЗК08. Здатність працювати в командах та самостійно, 

адаптовуватися та цілеспрямовано вирішувати поставлені 

завдання. 

 



Спеціальні 

(фахові, 

предметні) 

компетентност

і 

СК01. Здатність розуміння основних методів та засобів,  

що використовуються в автомобільній електроніці. 

СК02. Здатність аналізувати умінні та практичні навички з 

використанням основ фундаментальних дисциплін. 

СК03. Здатність розуміння стандартів, умов експлуатації, 

технічних інструкцій та нормативних документів в галузі 

електричних та електронних систем автомобіля та 

використовувати їх в практичній діяльності. 

СК04. Здатність розуміння призначення електричних та 

електронних систем автомобіля та автотронного 

обладнання та застосування в професійній діяльності. 

СК05. Здатність розуміння правил технічної експлуатації 

електрообладнання автомобіля та електронних систем, 

СК06. Здатність виконувати спеціальні вимірювання, 

орієнтуватись у роботі електронних приладів, пристроїв 

автоматичного керування, систем автоматики і 

мікропроцесорної техніки автомобіля. 

СК07. Здатність розробляти інструкційні карти безпечності 

режимів роботи електричного та електронного обладнання 

автомобіля; аналізувати енергозбережні режими роботи 

обладнання. 

СК08. Здатність використання знань з охорони праці при 

безпечному технічному обслуговуванні, діагностуванні та 

ремонті електрообладнання автомобіля та електронних 

систем. 

СК09. Здатність розуміння технологічних процесів і 

обладнання, здійснювати вибір компонентів 

електроустаткування конкретних систем керування та 

контролю автомобіля. 

СК10. Здатність здійснювати монтаж, діагностику, 

технічне обслуговування і ремонт автотронного 

обладнання на борту автомобіля. 

СК11. Здатність володіти прийомами різних видів 

практичних навиків та практик в професійній діяльності. 

СК12. Здатність використовувати знання в економічній 

ефективності та доцільності застосування необхідного 

електронного та мікропроцесорного обладнання і 

технологічних процесів. 

СК13. Здатність аналізувати проблемність поставленого 

завдання, активного та всебічного удосконалення та 

реконструкції діагностичних вимірювальних комплексів та 

додаткових опцій в переліку пропонованих систем 

автомобіля. 

 



ІV. НОРМАТИВНИЙ ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ  

ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ, СФОРМУЛЬОВАНИЙ У ТЕРМІНАХ 

РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

 

РН1. Впроваджувати цінності громадянського суспільства та захищати 

права і свободи громадянина України. 

РН2. Примножувати наукові цінності і досягнення суспільства, предметної 

області у загальній системі знань автомобільну техніку. 

РН3. Вміти продемонструвати та застосовувати знання і розуміння 

наукових принципів для професійного напрямку розвитку. 

РН4. Використовувати знання з професійно практичного напрямку 

підготовки в області застосування їх для обслуговування та ремонту 

автотронного устаткування автомобіля.  

РН5. Уміти спілкуватися різними мовами для ефективної комунікації в 

фахових структурах подальшого удосконалення та практичного розвитку. 

РН6. Здійснювати аналіз та підбір потрібної технічної інформації в різних 

літературних джерелах для вирішення практичних задач та моделювання 

процесів роботи та функціонування систем та комплексів. РН5. Уміти 

працювати самостійно та в команді, виявляти та вирішувати проблеми. 

РН7. Виконувати різні технічні та економічні розрахунки відповідних 

характеристик та параметрів роботи електричних та електронних систем 

автомобіля та діагностичних комплексів. 

РН8. Здійснювати розробку схем підключення обладнання для проведення 

різного роду контрольних, діагностичних та вимірювальних робіт 

електричного та електронного обладнання на борту автомобіля. 

РН9. Уміти застосовувати основи теорії електротехнічних та природничих 

наук при вирішенні задач в галузі автомобільної електроніки. 

РН10. Розраховувати динамічні та статичні навантаження, описувати 

роботу електричних систем та мереж для вибору електрообладнання 

електричних частин автомобіля. 

РН11. Організовувати виконання діагностичних та електромонтажних 

робіт електричного та електронного обладнання автомобіля. 

РН12. Уміти виконувати та оцінювати електротехнічні та спеціальні 

вимірювання, розуміти роботу електронних приладів та пристроїв 

автоматичного керування систем автоматики і мікропроцесорної техніки 

автомобіля. 

РН13. Здійснювати підбір відповідної технічної документації для 

проведення діагностичних та ремонтних робіт з електрообладнанням 

автомобіля. 

РН14. Здійснювати мікропроцесорної техніки, пристроїв автоматичного 

керування, релейного захисту в автомобілі. 

РН15. Застосовувати надійну експлуатацію технологічного устаткування 

діагностичної та електротехнічної дільниці з дотриманням ефективності 

технологічного процесу ремонту автотронного обладнання. 

РН16. Контролювати дотримання графіків повірки діагностичних 

комплексів та обладнання. 

 



РН17. Аналізувати робочі параметри автотронного обладнання автомобіля 

й відповідних комплексів і систем, орієнтуватись в виборі техніко-

економічних рішень, направлених на підвищення їх енергоефективності. 

РН18. Володіти видами технологічних операцій технічного 

обслуговування і ремонту базового автомобільного устаткування, 

застосовувати навички з монтажу і налагодження електронного та 

електричного устаткування автомобіля, виконувати вибір компонентів або їх 

аналоги. 

РН19. Проводити контроль стану засобів електробезпеки та відповідність 

відремонтованого та діагностованого обладнання та устаткування. 

РН20. Здійснювати контроль за безпечними умовами праці при виконанні 

технологічного процесу та дотриманням норм техніки безпеки при роботі з 

електроустаткуванням. 

РН21. Визначати обсяги діагностичних та налагоджувальних робіт, 

кількість працівників і відповідного обладнання; виконувати монтаж нового 

основного та спеціалізованого діагностичного обладнання для визначення 

справності автотронного обладнання автомобіля. 

 

V. ФОРМИ АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ 

ОСВІТИ 

 

Форми атестації 

здобувачів фахової 

передвищої освіти 

Атестація здійснюється у формі : публічного 

захисту (демонстрації) кваліфікаційної роботи 

(дипломного проєкту). 

Вимоги до 

кваліфікаційної 

роботи 

Кваліфікаційна робота (дипломний проєкт) має 

передбачати розв’язання складного спеціалізованого 

завдання або практичної проблеми 

електроенергетики, електротехніки та 

електромеханіки автомобільного комплексу систем, 

що характеризується комплексністю та 

невизначеністю умов, із застосуванням теорій та 

методів електричної інженерії. Кваліфікаційна 

робота (дипломний проєкт) не повинна містити 

академічного плагіату, фабрикації та фальсифікації. 

Захист кваліфікаційної роботи (дипломного 

проєкту) відбувається відкрито і публічно (з 

демонстрацією). 

Вимоги до публічного захисту кваліфікаційної 

роботи (дипломного проєкту) фахового молодшого 

бакалавра визначаються закладом фахової 

передвищої освіти. 

 

 

 



VI. ВИМОГИ ДО СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ЯКОСТІ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Система забезпечення якості освітньої діяльності та якості фахової 

передвищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості) передбачає 

здійснення таких процедур і заходів: 

1) визначення та оприлюднення політики, принципів та процедур 

забезпечення якості фахової передвищої освіти; 

2) визначення і послідовне дотримання процедур розроблення освітньо-

професійної програми; 

3) здійснення за участю здобувачів освіти моніторингу та періодичного 

перегляду освітньо-професійної програми; 

4) забезпечення дотримання вимог правової визначеності, оприлюднення 

та послідовного дотримання нормативних документів закладу фахової 

передвищої освіти; 

5) забезпечення релевантності, надійності, прозорості та об’єктивності 

оцінювання; 

6) визначення та послідовне дотримання вимог щодо компетентності 

педагогічних (науково-педагогічних) працівників, застосування чесних і 

прозорих правил прийняття на роботу та безперервного професійного розвитку 

персоналу; 

7) забезпечення необхідного фінансування освітньої та викладацької 

діяльності, а також адекватних та доступних освітніх ресурсів і підтримки 

здобувачів фахової передвищої освіти за освітньо-професійною програмою; 

8) забезпечення збирання, аналізу і використання відповідної інформації 

для ефективного управління освітньо-професійною програмою та іншою 

діяльністю закладу фахової передвищої освіти; 

9) забезпечення публічної, зрозумілої, точної, об’єктивної, своєчасної та 

легкодоступної інформації про діяльність закладу фахової передвищої освіти та  

освітньо-професійну програму, умови і процедури присвоєння ступеня фахової 

передвищої освіти та кваліфікацій; 

10) забезпечення дотримання академічної доброчесності працівниками 

закладу фахової передвищої освіти та здобувачами фахової передвищої освіти, 

у тому числі створення і забезпечення функціонування ефективної системи 

запобігання та виявлення академічного плагіату та інших порушень академічної 

доброчесності, притягнення порушників до академічної відповідальності; 

11) періодичне проходження процедури зовнішнього забезпечення якості 

фахової передвищої освіти; 

12) залучення здобувачів фахової передвищої освіти та роботодавців як 

повноправних партнерів до процедур і заходів забезпечення якості освіти; 

13) забезпечення дотримання студентоорієнтованого навчання в 

освітньому процесі; 

14) здійснення інших процедур і заходів, визначених законодавством, 

установчими документами закладу фахової передвищої освіти або відповідно 

до них. 

 

 



VІI. ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ  
 

Фахівець здатний виконувати зазначену(і) професійну(і) роботу(и) за 

Національним класифікатором України «Класифікатор професій» ДК 003:2010: 

Код Угрупування Код Професійна назва роботи 

311 Технічні фахівці в 

галузі фізичних наук 

та техніки 

311 технік-електрик 

311 електрик дільниці 

311 технік-технолог (електротехніка) 

311 технік-конструктор (електротехніка) 

311 електрик цеху 

 

VІII. РОЗПОДІЛ ЗМІСТУ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 

ЗА ЦИКЛАМИ ДИСЦИПЛІН  
 

Назви циклів 
Нормативна кількість навчальних 

годин/кредитів/ відсотків 

Обов’язкові навчальні дисципліни 

Цикл загальної 

підготовки 
1350 годин/ 45 кредитів/ 25% 

Цикл професійної і 

практичної підготовки 

підготовки 

2340 годин/ 78 кредитів/ 43% 

Вибіркові навчальні дисципліни 

Дисципліни за вибором 

закладу освіти 
810 годин/ 27 кредитів/ 15% 

Дисципліни за вибором 

здобувача освіти 
540 годин/ 18 кредитів/ 10% 

Семестровий контроль - 360 годин/ 12 кредитів 

Усього 5400 годин/ 180 кредитів/ 100% 

 

Під час складання навчального плану до затвердження в установленому 

порядку освітньої програми профільної середньої освіти потрібно керуватися 

цією освітньо-професійного програмою та наказом МОН від 01.06.2018 № 570 

«Про затвердження типової освітньої програми профільної середньої освіти 

закладів освіти, що здійснюють підготовку молодших спеціалістів на основі 

базової загальної середньої освіти». 

 



IX. ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 

ТА ЇХ ЛОГІЧНА ПОСЛІДОВНІСТЬ 

 

IX.1. Перелік компонент освітньо-професійної програми 

 

Шифр 

Компоненти освітньо-професійної 

програми (навчальні дисципліни, 

практики, курсові проекти) 

Кредитів 

ЄКТС 

Форма 

підсум-

кового 

контролю 

1. ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ ОСВІТНЬО – ПРОФЕСІЙНОЇ 

ПРОГРАМИ 

1.1 Цикл загальної підготовки 

01 Історія України 1,5 залік 

02 Українська мова (за професійним 

спрямуванням) 

1,5 екзамен 

03 Культурологія 1,5 залік 

04 Основи філософських знань 1,5 залік 

05 Економічна теорія 1,5 залік 

06 Основи правознавства 1,5 залік 

07 Соціологія 1,5 залік 

08 Іноземна мова (за професійним 

спрямуванням) 

6 залік 

09 Фізичне виховання 4,5 залік 

10 Фізика 1,5 залік 

11 Основи електроніки та 

мікроелектроніки 

1,5 залік 

12 Інженерна графіка 3 залік 

13 Основи технічної механіки 3 залік 

14 Електроматеріалознавство 1,5 залік 

15 Теоретичні основи електротехніки 3 екзамен 

16 Метрологія та вимірювальна техніка 3 залік 

17 Основи вищої математики 3 залік 

18 Основи екології 1,5 залік 

19 Електричні машини та основи 

електроприводу 

3 залік 

Всього за циклом 45  

1.2 Цикл професійно-практичної підготовки 

01 Будова і експлуатація автомобілів 5 екзамен 

02 Двигуни автомобілів 4 екзамен 

03 Охорона праці 2 залік 

04 Безпека життєдіяльності 2 залік 

05 Електроустаткування автомобілів  6 екзамен 

06 Технічне обслуговування та ремонт 8 екзамен 



електроустаткування автомобілів 

07 Електронні та мікропроцесорні 

системи автотранспортних засобів 

6 екзамен 

08 Економіка підприємства 3 залік 

09 Слюсарно-механічна  практика 3 залік 

10 Електромонтажна практика 3 залік 

11 Практика на засобах вимірювальної 

техніки 

3 залік 

12 Практика з використанням 

комп’ютерної та МТ 

3 залік 

13 Практика для отримання робітничої 

професії 

6 залік 

14 Технологічна практика 9 залік 

15 Переддипломна практика 6 залік 

Всього за циклом 69  

Загальний обсяг обов’язкових компонент 114  

2. ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 

2.1. За вибором закладу освіти 

01 Вступ до спеціальності 2 залік 

02 Інформатика та комп’ютерна техніка  3 залік 

03 Діагностика електричних та 

електронних систем автомобілів 

4 екзамен 

04 Мехатронні системи автомобілів 5 екзамен 

05 Основи автоматики 3 залік 

06 Схемотехніка електронних систем 

автомобілів 

3 екзамен 

07 Мікропроцесорна техніка 4 екзамен 

08 Основи електроенергетики та 

електропостачання автомобілів 

3 залік 

         Всього за циклом             27 
 

2.2 За вибором здобувача освіти 
 

Блок 1 

01 Основи підприємництва 2 залік 

02 Правила і безпека дорожнього руху 5 залік 

03 Основи електроприводу ТЗ 4 залік 

04 Електрообладнання гібридних ТЗ 4 залік 

05 Діагностика і ремонт електрокарів 3 залік 

Блок 2 

01 Етика корпоративного спілкування 2 залік 

02 Сервісне обслуговування 

електромобілів 

5 залік 

03 Електричні ТЗ 4 залік 



04 Електрообладнання електромобілів 4 залік 

05 Електрообладнання гібридних ТЗ 3 залік 

Всього за циклом: 18  

Загальний обсяг вибіркових компонент 45  
 

 Виконання та захист 

кваліфікаційної роботи 

9  

 Семестровий контроль 12  

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬО-

ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 
180 

 

 

 



IX.2. Структурно-логічна схема підготовки фахівців 
 

 

 

 



 

Таблиця 1 

Матриця відповідності визначених освітньо-професійною програмою результатів навчання та компетентностей  

 

Результати 

навчання 

Інтегральна 

компетентність 

Компетентності 

Загальні Спеціальні 

З
К

0
1
 

З
К

0
2
 

З
К

0
3
 

З
К

0
4
 

З
К

0
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З
К

0
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З
К

0
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К

0
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Ф
К

0
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Ф
К

0
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Ф
К

0
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Ф
К

0
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Ф
К

0
6
 

Ф
К

0
7
 

Ф
К

0
8
 

Ф
К

0
9
 

Ф
К

1
0
 

Ф
К

1
1
 

Ф
К

1
2
 

Ф
К

1
3
 

РН1 + + + +  + + +  + + +  + +  +  + + + + 

РН2 + + +  +  + + +  +  +  + +  + +  + + 

РН3 + +  + + + +   +  +       + + +  

РН4 +  +   +  + +   +     +  + +  + 

РН5 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

РН6 + +  + +  +  + +  +  +       + + 

РН7 + + +   +  + +  +  +  + + +  +    

РН8 +  +      + +    + +  +   + +  

РН9 + +   + + +   +  +   +        

РН10 + + + +  +     + + + +   + +  +  + 

РН11 + +    +  +  +  + +  + +   +  +  

РН12 +  + +   +  + +  + +    +   +   

РН13 + +   + +       + + + +    + + + 

РН14 + + +   +  + +  +    +  +  + +  + 

РН15 +  + + + +    +  +  +  + +   + + + 

РН16 + + +  + +  +  +   +  +   +     

РН17 + +   +  +   +    +    +   +  

РН18 + + + +  +   +   + + +  + +  + +  + 

РН19 +  + + + +  +  +    +  +   + +   

РН20 + +  + +  +   +  +    +     + + 

РН21 + + +  + +   +  +   + + + + +  + + + 
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