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I. Преамбула 

Тимчасовий Стандарт вищої освіти. Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти. 

Ступінь «Доктор філософії». Галузь знань: 14 «Електрична інженерія», спеціальність: 

141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». 

Введено в дію наказом  

від «  10  »  травня   2016 р. за №   204  

 

Розробники Тимчасового стандарту: 

Керівник проектної групи  (гарант освітньої програми)  

1. Сінчук Олег Миколайович – д-р  техн. наук, професор, завідувач кафедри автомати-

зованих електромеханічних систем в промисловості та транспорті  Державного ви-

щого навчального закладу «Криворізький національний університет 

Члени проектної групи  

2. Толмачов Станіслав Трохимович – д-р  техн. наук, професор, завідувач кафедри еле-

ктромеханіки  Державного вищого навчального закладу «Криворізький національ-

ний університет»;  

3. Гузов Едуард Семенович, канд. техн. наук., доцент, доцент кафедри автоматизова-

них електромеханічних систем в промисловості та транспорті  Державного вищого 

навчального закладу «Криворізький національний університет»; 

4. Удовенко Олег Олександрович, канд. техн. наук., доцент, доцент кафедри автомати-

зованих електромеханічних систем в промисловості та транспорті  Державного ви-

щого навчального закладу «Криворізький національний університет». 

ПОГОДЖЕНО:  

Вченою радою електротехнічного факультету  

протокол №   7   від   25 квітня        2016 р. 

 

Голова вченої ради  

електротехнічного факультету   _________________    Ю.Г. Осадчук   
(підпис)                            (прізвище та ініціали)     

Завідувач  

навчально-методичного відділу __________________  Г.Х. Отверченко 
                                                                         (підпис)                            (прізвище та ініціали)     

 

РОЗГЛЯНУТО:   

на засіданні кафедри АЕСПТ 

протокол «№   10   від   14 квітня        2016  р. 

 

Завідувач кафедри  АЕСПТ 

д.т.н., проф.    ________________________   О.М.Сінчук  
                         (підпис)                                           (прізвище та ініціали) 
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ІІ. Загальна характеристика  

Рівень вищої 

освіти 

Третій (освітньо-науковий) рівень 

Ступінь вищої 

освіти 

Доктор філософії 

Галузь знань 14 Електрична інженерія 

Спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 

Обмеження що-

до форм навчан-

ня 

Обмеження відсутні 

Освітня квалі-

фікація  

Доктор філософії з електроенергетики, електротехніки та електро-

механіки  

Кваліфікація в 

дипломі 

Ступінь вищої освіти – Доктор філософії 

Спеціальність – 141 Електроенергетика, електротехніка та електро-

механіка 

Опис предметної 

області 

Об’єкт: процеси виробництва, передачі, розподілення та 

споживання електричної енергії на електричних станціях, в елект-

ричних мережах та системах; процеси перетворення електричної 

енергії в електромеханічних системах; аналіз безпеки, підвищення 

надійності та збільшення терміну експлуатації електроенергетично-

го, електротехнічного та електромеханічного обладнання; засоби 

інформаційно-вимірювальної техніки; методи вимірювань, контро-

лю, випробувань та діагностування; нормативна документація, 

пов’язана з процеси виробництва, передачі, розподілення та спожи-

вання електричної енергії; інформаційні технології експеримента-

льних досліджень. 

Ціль навчання: формування та розвиток загальних і профе-

сійних компетентностей з електроенергетики, електротехніки та 

електромеханіки, які забезпечують здатність розв’язувати комплек-

сні проблеми в галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної 

діяльності, що передбачає глибоке переосмислення наявних та 

створення нових цілісних знань та/або професійної практики. 

 Теоретичний зміст предметної області: поняття та принци-

пи і концепції фундаментальних знань теорії електротехніки, моде-

лювання та оптимізації електроенергетичних, електротехнічних та 

електромеханічних систем і комплексів, їх використання для інно-

вацій та досліджень режимів роботи електричних станцій, мереж та 

систем, електричних машин та електроприводів; оптимальні шляхи 

автоматизації експериментальних досліджень з метою отримання 

достовірної інформації про об’єкти дослідження; принципи фахової 

діяльності, спрямованої на підвищення надійності та енергоефекти-

вності роботи систем та комплексів. 

 Методи, методики та технології: методи і засоби проведен-

ня наукових досліджень процесів в електроенергетичних та елект-

ромеханічних системах і комплексах; автоматизоване конструю-

вання, проектування і контроль виробництва; викладання та підго-

товки фахівців; керування колективами при розв’язанні задач з еле-

ктроенергетики, електротехніки та електромеханіки; створення та 

дослідження інформаційних технологій, програмного забезпечення 
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засобів вимірювань та програмного забезпечення для опрацювання 

результатів вимірювань. 

 Інструменти та обладнання: програмно-технічні засоби, 

пристрої, системи, технології конструювання, контролю, монітори-

нгу, моделювання, створення, дослідження та експлуатації електро-

енергетичного, електротехнічного та електромеханічного облад-

нання. 

Академічні пра-

ва випускників 

Можливість продовження навчання на науковому рівні вищої осві-

ти (на десятому рівні згідно з НРК). 

Працевлашту-

вання випуск-

ників (для регу-

льованих профе-

сій - 

обов’язково) 

Випускник ОНП 141 Електроенергетика, електротехніка та елект-

ромеханіка третього рівня вищої освіти це фахівець високого рівня, 

який може провадити наукову та професійну діяльність на підпри-

ємствах і в організаціях металургійної, гірничодобувної та інших 

галузей, на яких для реалізації технологічних процесів використо-

вуються складні автоматизовані електромеханічні системи, а також 

у науково-дослідних і проектних організаціях, що досліджують і 

розробляють   автоматизовані електромеханічні системи. 

Фахівець може займати первинні посади (за ДК 003:2010): 2310.1 

Доцент, 2359.1 Науковий співробітник, науковий співробітник-

консультант 

 

ІІІ. Обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного ступеня 

вищої освіти 

Обсяг освітньої 

програми 

Обсяг освітньої складової освітньо-наукової програми доктора філо-

софії становить 48 кредитів ЄКТС. 

  

 

ІV. Перелік компетентностей випускника 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати комплексні проблеми під час професійної 

та/або дослідницько-інноваційної діяльності у галузі електроенер-

гетики, електротехніки та електромеханіки, що передбачає глибоке 

переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або 

професійної практики. 

Загальні компе-

тентності 

ЗК1. Здатність ініціювати та виконувати (індивідуально або в нау-

ковій групі) наукові дослідження, що приводять до отримання но-

вих знань і розуміння фізичного всесвіту. 

ЗК2. Здатність працювати у великій науковій групі, розуміючи ві-

дповідальність за результати роботи, а також беручи до уваги бю-

джетні витрати та персональні зобов’язання. 

ЗК3. Здатність ефективно спілкуватися із спеціальною та загаль-

ною аудиторіями, а також представляти складну інформацію у зру-

чний та зрозумілий спосіб усно і письмово, використовуючи відпо-

відну технічну лексику та методи. 

ЗК4. Здатність працювати у великій інтернаціональній групі, ста-

витися із повагою до національних та культурних традицій, спосо-

бів роботи інших членів групи. 

ЗК5. Здатність працювати в умовах обмеженого часу та ресурсів, а 
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також мотивувати та керувати роботою інших для досягнення пос-

тавлених цілей. 

ЗК6. Здатність навчати студентів бакалаврського рівня на практи-

чних та лабораторних заняттях. 

ЗК7. Здатність ясно та ефективно описувати інтенсивні, глибокі й 

деталізовані результати наукової роботи. 

ЗК8. Здатність вести спеціалізовані наукові семінари та публікува-

ти наукові статті в основних наукових журналах у даній області. 

ЗК9. Здатність робити огляд та пошук інформації в спеціалізованій 

літературі, використовуючи різноманітні ресурси: журнали, бази 

даних, он-лайн ресурси. 

ЗК10. Здатність підготувати та успішно захистити дисертаційну 

роботу на основі індивідуальних досліджень, а також використати 

(та визнати) результати інших членів наукової групи. 

Спеціальні (фа-

хові, предметні) 

компетентності 

ФК1. Здатність виконання імітаційного моделювання об’єкта дос-

лідження та оброблювати отримані результати дослідження. 

ФК2. Здатність інтерпретації результатів експериментів та брати 

участь у дискусіях із досвідченими науковцями стосовно наукового 

значення та потенційних наслідків отриманих результатів. 

ФК3. Здатність використання наукового обладнання та технологій, 

що відносяться до галузі електричної інженерії. 

ФК4. Здатність виконання оригінальних досліджень в галузі елек-

тричної інженерії і досягати наукових результатів, які створюють 

нові знання, із звертанням особливої уваги до актуальних за-

дач/проблем та використанням новітніх наукових методів. 

ФК5. Здатність проектування електромеханічних систем з віднов-

лювальними джерелами енергії. 

ФК6. Здатність побудови систем електропостачання обладнання 

потужних технологічних комплексів. 

ФК7. Здатність використання електромехатронних та робототехні-

чних систем в галузі електричної інженерії. 

ФК8. Здатність використання нових засобів керування мехатрон-

ними системами. 

ФК9. Здатність використання сучасних методів діагностики, конт-

ролю та захисту в галузі електричної інженерії. 

ФК10. Здатність розроблення засобів підвищення електромагнітної 

сумісності електротехнічного обладнання. 

 

V. Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований 

у термінах результатів навчання 
Програмні результати навчання 

ПРН-1. Знати та розуміти методи наукових досліджень, вміти визначати актуальні на-

прямки досліджень, виконувати незалежні оригінальні і придатні для опублікування 

дослідження у галузі електричної інженерії. 

ПРН-2. Знати та розуміти іноземну мову, мати навички представлення наукових ре-

зультатів в усній та письмовій формах, розуміти наукові та професійні тексти, вміти 

спілкуватися в іншомовному науковому і професійному середовищі, працювати в між-

народному контексті. 

ПРН-3. Вміти відслідковувати найновіші досягнення в професійній сфері та знаходити 
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наукові джерела, які мають відношення до сфери наукових інтересів здобувача, пра-

цювати з різними джерелами, розшукувати, обробляти, аналізувати та синтезувати 

отриману інформацію, працювати з сучасними бібліографічними і реферативними ба-

зами даних, а також наукометричними платформами (наприклад, Sсорus, Web оf 

Sсіеnсе, Wеb оf Knovledge, РubМеd, Маthеmatics, Sрrіngеr, Аgrіs, GeoRef та ін.). 

ПРН-4. Вміти та мати навики організувати творчу діяльність, роботу над статтями та 

доповідями у галузі прикладної механіки, організовувати самоперевірку відповідності 

матеріалів досліджень встановленим вимогам. 

ПРН-5. Знати, вміти та мати навики використання правил цитування та посилання на 

використані джерела, правил оформлення бібліографічного списку, розуміти зміст і 

порядок розрахунків основних кількісних наукометричних показників ефективності 

наукової діяльності вченого (h-індекс) та видання (ІF). 

ПРН-6. Знати вимоги щодо підготовки та оформлення дисертації на здобуття науково-

го ступеня доктора філософії, вміти формулювати мету, задачі, об’єкт і предмет дослі-

дження, формувати структуру і розробляти технологічну карту дослідження, створю-

вати нові знання через оригінальні дослідження, якість яких відповідає національному 

та світовому рівням. 

ПРН-7. Мати навики спілкування на конференціях, симпозіумах, наукових семінарах з 

широкою науковою спільнотою та громадськістю з метою обговорення дискусійних 

питань, результатів досліджень, узгодження дій і спільної роботи. 

ПРН-8. Вміти доводити результати своїх досліджень та інновацій до колег, публічно 

представляти, захищати результати своїх досліджень, обговорювати їх і дискутувати з 

науково-професійною спільнотою, використовувати сучасні засоби візуальної презен-

тації результатів дослідження. 

ПРН-9. Знати та розуміти структуру вищої освіти в Україні, специфіку професійно-

педагогічної діяльності викладача вищої школи, вміти використовувати законодавче та 

нормативно-правове забезпечення вищої освіти, сучасні засоби і технології організації 

та здійснення освітнього процесу, різноманітні аспекти виховної роботи зі студентами, 

інноваційні методи навчання. 

ПРН-10. Знати теоретичні основи електричної інженерії, вміти використовувати їх з 

метою пояснення результатів власного дослідження. 

ПРН-11. Знати та розуміти системний підхід при дослідженні нових технологій; вміти 

використовувати методологію і принципи системного підходу при дослідженні нових 

технологій. 

ПРН-12. Знати та розуміти існуючі технічні засоби і математичні методи, що викорис-

товуються при моделюванні нових технологій; засоби і програмне забезпечення ком-

п'ютерного моделювання, методи статистичного аналізу та умови їх використання. 

ПРН-13. Знати сучасні методи дослідження нових технологій; вміти налагоджувати та 

робити виміри необхідних параметрів за допомогою сучасних приладів та обладнання; 

що використовується під час проведення експериментів. 

ПРН-14. Знати основні принципи і методології обробки результатів експерименту і 

вміти використовувати їх на практиці: обробляти результати експериментів та інтерп-

ретувати їх. 

ПРН-15. Знати системи інтелектуальної власності, види патентної документації, основ-

ні положення про ліцензування і передачу технологій, міжнародного співробітництва в 

галузі інтелектуальної власності, авторського права та суміжних прав, вміти викорис-

товувати на практиці ці знання. 
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VІ. Форми атестації здобувачів вищої освіти 

Форми атестації здо-

бувачів вищої освіти 

 

Атестація здобувачів ступеня вищої освіти доктор філософії 

здійснюється постійно діючою або спеціалізованою вченою 

радою, утвореною для проведення разового захисту, на підс-

таві публічного захисту наукових досягнень у формі дисерта-

ції. 

Вимоги до кваліфіка-

ційної роботи  

(за наявності) 

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії є самос-

тійним розгорнутим дослідженням, що пропонує розв’язання 

актуального наукового завдання в відповідній галузі або на 

межі кількох галузей, результати якого становлять оригіналь-

ний внесок у суму знань відповідної галузі та оприлюднені у 

відповідних публікаціях. 

Вимоги до оформлення дисертації встановлює МОН. 

Вимоги до публічного 

захисту (демонстрації)  

(за наявності) 

Вимоги щодо процедури та особливих умов проведення пуб-

лічного захисту визначаються КМУ.   

 

 

VІI. Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої 

освіти 
У ВНЗ повинна функціонувати система забезпечення закладом вищої освіти яко-

сті освітньої діяльності та якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення 

якості), яка передбачає здійснення таких процедур і заходів: 

1) визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти; 

2) здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм; 

3) щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти; 

4) забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і науково-

педагогічних працівників; 

5) забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього проце-

су за освітньою програмою; 

6) забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління 

освітнім процесом; 

7) забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені вищої 

освіти та кваліфікації; 

8) забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення академічного пла-

гіату у наукових працях працівників вищих навчальних закладів і здобувачів вищої 

освіти; 

9) інших процедур і заходів. 

Система забезпечення закладом вищої освіти якості освітньої діяльності та якос-

ті вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості) за поданням ЗВО оціню-

ється Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти або акредитовани-

ми ним незалежними установами оцінювання та забезпечення якості вищої освіти на 

предмет її відповідності вимогам до системи забезпечення якості вищої освіти, що за-

тверджуються Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти, та міжна-

родним стандартам і рекомендаціям щодо забезпечення якості вищої освіти. 

 

VIII. Перелік нормативних документів, на яких базується стандарт 

вищої освіти 
- Закон України від 01.07.2014 р. № 1556-VII «Про вищу освіту» [Режим доступу: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145-19]; 
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- Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку галузей 

знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» від 

29.04.2015 р. № 266 [Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-п]; 

- Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов 

провадження освітньої діяльності» від 30.12.2015 р. № 1187 [Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1187-2015-п/page] 

- Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Національної рамки 

кваліфікацій» від 23.11.2011 р. № 1341 [Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п]; 

- Національний класифікатор України: «Класифікація видів економічної діяль-

ності» ДК 009: 2010 [Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/]; 

- Національний класифікатор України: «Класифікатор професій» ДК 003: 2010ДК 

003:2010 [Режим доступу: http://www.dk003.com]; 

 

Інші рекомендовані джерела 

- Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі 

вищої освіти (ESG) [Режим доступу: http://ihed.org.ua/images/doc/ 

04_2016_ESG_2015.pdf]; 

- International Standard Classification of Education (ISCED 2011): UNESCO Institute 

for Statistics [Режим доступу: http://www.uis.unesco.org/education/ documents/isced-2011- 

en.pdf]; 

- ISCED Fields of Education and Training 2013 (ISCED-F 2013):UNESCO Institute for 

Statistics [Режим доступу: http://www.uis.unesco.org/Education/ Documents/isced-fields-

of-education-training-2013.pdf]; 

- Професійний стандарт на професійну назву роботи "Інженер-електрик в енерге-

тичній сфері енергопостачальної компанії". [Режим доступу: 

http://ma.khnu.km.ua/passport_ingineer-electirk.pdf]; 

- Професійний стандарт на професійну назву роботи "Інженер-електромеханік 

гірничий". [Режим доступу: 

http://old.mon.gov.ua/img/zstored/files/passport_ingineer_electromechanik_girnich.pdf]; 

- Розроблення освітніх програм. Методичні рекомендації [Режим доступу: 

http://ihed.org.ua/images/doc/04_2016_rozroblennya_osv_program_2014_tempus-

office.pdf]; 

- Національний освітній глосарій: вища освіта [Режим доступу: http:// 

ihed.org.ua/images/doc/04_2016_glossariy_Visha_osvita_2014_tempus-office.pdf]; 

- Розвиток системи забезпечення якості вищої освіти в Україні: інформаційно-

аналітичний огляд [Режим доступу: http://ihed.org.ua/images/ 

doc/04_2016_Rozvitok_sisitemi_zabesp_yakosti_VO_UA_2015.pdf]; 

- Європейська кредитна трансферна накопичувальна система:. Довідник користу-

вача [Режим доступу: http://ihed.org.ua/images/doc/04_2016_ECTS_Users _Guide-

2015_Ukrainian.pdf]. 

- EQF-LLL – European Qualifications Frameworkfor Lifelong Learning [Режим до-

ступу:https://ec.europa.eu/ploteus/sites/eac-eqf/files/brochexp_en.pdf]; 

- QF-EHEA – Qualification Framework of the European Higher Education Area [Ре-

жим доступу:http://www.ehea.info/article-details.aspx?ArticleId=67]; 

- Рашкевич Ю. М. Болонський процес та нова парадигма вищої освіти [Режим до-

ступу: file:///D:/Users/Dell/Downloads/BolonskyiProcessNewParadigm HE.pdf]; 

TUNING (для ознайомлення зі спеціальними (фаховими) компетентностями та 

прикладами стандартів [Режим доступу: http://www.unideusto.org/tuningeu/]. 

http://www.unideusto.org/tuningeu/
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Пояснювальна записка 

Таблиця 1 

Матриця відповідності визначених Стандартом компетентностей дескрипторам НРК 

Класифікація компетентностей за НРК 

Знання 

Зн1 Найбільш пере-

дові концептуальні 

та методологічні 

знання в галузі нау-

ково-дослідної 

та/або професійної 

діяльності і на межі 

предметних галузей 

Уміння 

Ум1 Критичний ана-

ліз, оцінка і синтез 

нових та складних 

ідей 

Ум2 Розроблення та 

реалізація проектів, 

включаючи власні 

дослідження, які да-

ють можливість пе-

реосмислити наявне 

та створити нове ці-

лісне знання та/або 

професійну практику 

і розв’язання значу-

щих соціальних, нау-

кових, культурних, 

етичних та інших 

проблем 

Комунікація 

К1 Спілкування в діа-

логовому режимі з ши-

рокою науковою спіль-

нотою та громадськіс-

тю в певній галузі нау-

кової та/або професій-

ної діяльності 

 

Автономія та відпові-

дальність 

АВ1 Ініціювання інно-

ваційних комплексних 

проектів, лідерство та 

повна автономність під 

час їх реалізації 

АВ2  Соціальна відпові-

дальність за результати 

прийняття стратегічних 

рішень 

АВ3 Здатність само-

розвиватися і само-

вдосконалюватися про-

тягом життя, відповіда-

льність за навчання ін-

ших 

Загальні компетентності 

ЗК1.Здатність ініціювати та виконувати (індивідуально або 

в науковій групі) наукові дослідження, що приводять до 

отримання нових знань і розуміння фізичного всесвіту 
   АВ1 

ЗК2.Здатність працювати у великій науковій групі, розу-

міючи відповідальність за результати роботи, а також бе-

ручи до уваги бюджетні витрати та персональні зо-

бов’язання 

   АВ2 

ЗК3.Здатність ефективно спілкуватися із спеціальною та 

загальною аудиторіями, а також представляти складну ін-

формацію у зручний та зрозумілий спосіб усно і письмово, 

використовуючи відповідну технічну лексику та методи 

 

  К1  
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ЗК4.Здатність працювати у великій інтернаціональній гру-

пі, ставитися із повагою до національних та культурних 

традицій, способів роботи інших членів групи 
  К1  

ЗК5.Здатність працювати в умовах обмеженого часу та ре-

сурсів, а також мотивувати та керувати роботою інших для 

досягнення поставлених цілей 
  К1  

ЗК6.Здатність навчати студентів бакалаврського рівня на 

практичних та лабораторних заняттях 
   АВ3 

ЗК7.Здатність ясно та ефективно описувати інтенсивні, 

глибокі й деталізовані результати наукової роботи 
 Ум1   

ЗК8.Здатність вести спеціалізовані наукові семінари та пу-

блікувати наукові статті в основних наукових журналах у 

даній області 
  К1  

ЗК9.Здатність робити огляд та пошук інформації в спеціа-

лізованій літературі, використовуючи різноманітні ресур-

си: журнали, бази даних, он-лайн ресурси 
 Ум1   

ЗК10.Здатність підготувати та успішно захистити дисерта-

ційну роботу на основі індивідуальних досліджень, а та-

кож використати (та визнати) результати інших членів на-

укової групи. 

  К1  

Спеціальні (фахові) компетентності 

ФК1.Здатність виконання імітаційного моделювання 

об’єкта дослідження та оброблювати отримані результати 

дослідження 
Зн1    

ФК2.Здатність інтерпретації результатів експериментів та 

брати участь у дискусіях із досвідченими науковцями сто-

совно наукового значення та потенційних наслідків отри-

маних результатів 

  К1  

ФК3.Здатність використання наукового обладнання та те-

хнологій, що відносяться до галузі електричної інженерії 

 
 Ум2   

ФК4.Здатність виконання оригінальних досліджень в галу-

зі електричної інженерії і досягати наукових результатів, 

які створюють нові знання, із звертанням особливої уваги 

до актуальних задач/проблем та використанням новітніх 

наукових методів 

 Ум2   
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ФК5.Здатність проектування електромеханічних систем з 

відновлювальними джерелами енергії 
Зн1    

ФК6.Здатність побудови систем електропостачання облад-

нання потужних технологічних комплексів 
Зн1    

ФК7.Здатність використання електромехатронних та робо-

тотехнічних систем в галузі електричної інженерії 
Зн1    

ФК8.Здатність використання нових засобів керування ме-

хатронними системами 
Зн1    

ФК9.Здатність використання сучасних методів діагности-

ки, контролю та захисту в галузі електричної інженерії 
Зн1    

ФК10.Здатність розроблення засобів підвищення електро-

магнітної сумісності електротехнічного обладнання 
Зн1    
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Таблиця 2 

Матриця відповідності визначених Стандартом результатів навчання та компетентностей. 
 Компетентності 

Ін
т
ег

р
а
л

ь
н

а
 

к
о
м

п
ет

ен
т
-

н
іс

т
ь

 

Загальні компетентності Спеціальні (фахові) компетентності 

Програмні результати навчання 

З
К

1
 

З
К

2
 

З
К

3
 

З
К

4
 

З
К

5
 

З
К

6
 

З
К

7
 

З
К

8
 

З
К

9
 

З
К

1
0
 

Ф
К

1
 

Ф
К

2
 

Ф
К

3
 

Ф
К

4
 

Ф
К

5
 

Ф
К

6
 

Ф
К

7
 

Ф
К

8
 

Ф
К

9
 

Ф
К

1
0
 

ПРН-1.Знати та розуміти методи нау-

кових досліджень, вміти визначати ак-

туальні напрямки досліджень, викону-

вати незалежні оригінальні і придатні 

для опублікування дослідження у галу-

зі електричної інженерії. 

+ +        +      + +     

ПРН-2.Знати та розуміти іноземну мо-

ву, мати навички представлення нау-

кових результатів в усній та письмовій 

формах, розуміти наукові та професій-

ні тексти, вміти спілкуватися в іншо-

мовному науковому і професійному 

середовищі, працювати в міжнародно-

му контексті. 

+    +     +     +       

ПРН-3.Вміти відслідковувати найно-

віші досягнення в професійній сфері та 

знаходити наукові джерела, які мають 

відношення до сфери наукових інте-

ресів здобувача, працювати з різними 

джерелами, розшукувати, обробляти, 

аналізувати та синтезувати отриману 

інформацію, працювати з сучасними 

бібліографічними і реферативними 

базами даних, а також наукометрич-

ними платформами (наприклад, 

Sсорus, Web оf Sсіеnсе, Wеb оf 

+       +  +     +       
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Knovledge, РubМеd, Маthеmatics, 

Sрrіngеr, Аgrіs, GeoRef та ін.). 

ПРН-4.Вміти та мати навики організу-

вати творчу діяльність, роботу над 

статтями та доповідями у галузі прик-

ладної механіки, організовувати само-

перевірку відповідності матеріалів до-

сліджень встановленим вимогам. 

+ +  +    +   +  +  + + + + + + + 

ПРН-5.Знати, вміти та мати навики 

використання правил цитування та по-

силання на використані джерела, пра-

вил оформлення бібліографічного спи-

ску, розуміти зміст і порядок розраху-

нків основних кількісних наукометри-

чних показників ефективності наукової 

діяльності вченого (h-індекс) та видан-

ня (ІF). 

+       +  + +           

ПРН-6.Знати вимоги щодо підготовки 

та оформлення дисертації на здобуття 

наукового ступеня доктора філософії, 

вміти формулювати мету, задачі, 

об’єкт і предмет дослідження, форму-

вати структуру і розробляти техноло-

гічну карту дослідження, створювати 

нові знання через оригінальні дослі-

дження, якість яких відповідає націо-

нальному та світовому рівням. 

+ + + +  +  +  + +    +       

ПРН-7.Мати навики спілкування на 

конференціях, симпозіумах, наукових 

семінарах з широкою науковою спіль-

нотою та громадськістю з метою обго-

ворення дискусійних питань, результа-

тів досліджень, узгодження дій і спіль-

ної роботи. 

+ + + + +  + + +  +  +         

ПРН-8.Вміти доводити результати сво-

їх досліджень та інновацій до колег, 
+  + + +  + + +  +  +         
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публічно представляти, захищати ре-

зультати своїх досліджень, обговорю-

вати їх і дискутувати з науково-

професійною спільнотою, використо-

вувати сучасні засоби візуальної пре-

зентації результатів дослідження. 

ПРН-9.Знати та розуміти структуру 

вищої освіти в Україні, специфіку 

професійно-педагогічної діяльності 

викладача вищої школи, вміти вико-

ристовувати законодавче та норматив-

но-правове забезпечення вищої освіти, 

сучасні засоби і технології організації 

та здійснення освітнього процесу, різ-

номанітні аспекти виховної роботи зі 

студентами, інноваційні методи на-

вчання. 

+   +   + +              

ПРН-10.Знати теоретичні основи елек-

тричної інженерії, вміти використову-

вати їх з метою пояснення результатів 

власного дослідження. 

+ + + + +  + + + +  + + + + + + + + + + 

ПРН-11.Знати та розуміти системний 

підхід при дослідженні нових техноло-

гій; вміти використовувати методоло-

гію і принципи системного підходу 

при дослідженні нових технологій. 

+ + + +   +      + + + +      

ПРН-12.Знати та розуміти існуючі тех-

нічні засоби і математичні методи, що 

використовуються при моделюванні 

нових технологій; засоби і програмне 

забезпечення комп'ютерного моделю-

вання, методи статистичного аналізу та 

умови їх використання. 

+ +           + + + +      

ПРН-13.Знати сучасні методи дослі-

дження нових технологій; вміти нала-

годжувати та робити виміри необхід-
+           + + + +       
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них параметрів за допомогою сучасних 

приладів та обладнання; що викорис-

товується під час проведення експери-

ментів. 

ПРН-14.Знати основні принципи і ме-

тодології обробки результатів експе-

рименту і вміти використовувати їх на 

практиці: обробляти результати експе-

риментів та інтерпретувати їх. 

+           + + + +       

ПРН-15.Знати системи інтелектуальної 

власності, види патентної документа-

ції, основні положення про ліцензу-

вання і передачу технологій, міжнаро-

дного співробітництва в галузі інтеле-

ктуальної власності, авторського права 

та суміжних прав, вміти використову-

вати на практиці ці знання. 

+   +    + +  +     + + + + + + 

 

 


