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ПЕРЕДМОВА 

 

Розроблено робочою групою факультету низькотемпературної 

техніки і технічної механіки навчально-наукового Інституту холоду, 

кріотехнологій і екоенергетики ім. В.С. Мартиновського Одеської 

національної академії харчових технологій у складі: 

1.Керівник робочої групи (гарант освітньої програми): Мілованов 

Валерій Іванович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри 

компресорів та пневмоагрегатів 

 2.Член робочої групи :  Ярошенко Валерій Михайлович, кандидат 

технічних наук, доцент, кафедри компресорів та пневмоагрегатів 

3.Член робочої групи :  Яковлев Юрій Олександрович, кандидат 

технічних наук, доцент, кафедри компресорів та пневмоагрегатів 

До роботи над ОП залучаються:  

Зовнішній стейкхолдер 1 ПІБ, посада за місцем роботи 

Зовнішній стейкхолдер 2 ПІБ, посада за місцем роботи 

Зовнішній стейкхолдер 3 ПІБ, посада за місцем роботи 

 

Рецензії-відгуки зовнішніх стейкхолдерів додаються. 

Освітня програма «Газотурбінні установки та компресорні станції» 

 підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти за 

спеціальністю 142 «Енергетичне машинобудування» розроблена відповідно до 

Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VII зі змінами , 

Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов 

провадження освітньої діяльності закладів освіти» від 30.12.2015 р., № 1187 

(змін до Постанови КМУ від 30.12.2015р. № 1187, в редакції постанови 

Кабінету Міністрів України від 10.05.2018р. № 347 та змін до Ліцензійних 

умов провадження освітньої діяльності, затверджених постановою Кабінету 

Міністрів України від 03 березня 2020 р. № 180); Стандарту вищої освіти за 

спеціальністю 142 «Енергетичне машинобудування» для другого 

(магістерського) рівня вищої освіти, затвердженого Наказом МОН України від   

23.03.2016 р. № 261, Положення про акредитацію освітніх програм, за якими 

здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого Наказом 

МОН України  від 11.07.2019р. № 977 тощо. 
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1.ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬО – ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 
«ГАЗОТУРБІННІ УСТАНОВКИ ТА КОМПРЕСОРНІ СТАНЦІЇ»  

1. Загальна інформація 

Повна назва 

вищого 

навчального 

закладу та 

структурного 

підрозділу 

Підготовка фахівців на здобуття освітнього ступеня магістр зі 

спеціальності 142 « Енергетичне машинобудування» здійснюється в 

Одеській національній академії харчових технологій. Випускаюча 

кафедра – компресорів та пневмоагрегатів 

Ступінь 

вищої освіти 

та назва 

кваліфікації 

мовою 

оригіналу 

Рівень вищої освіти – другий 

Ступінь вищої освіти – магістр 

Галузь знань – № 14 «Електрична інженерія» 

Спеціальність – № 142 «Енергетичне машинобудування» 

Магістр  по газотурбінним установкам та компресорним станціям. 

Офіційна 

назва 

освітньої 

програми 

Освітньо  – професійна програма підготовки магістра «Газотурбінні 

установки та компресорні станції»   

 

Тип диплому 

та обсяг 

освітньої 

програми 

Тип диплому – одиничний. 

Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС,  

термін навчання 1 рік та 4 місяці 

Наявність 

акредитації 

Відсутня 

Цикл/рівень 

 

FQ-EHEA – другий цикл; EQF-LLL – рівень 7; НРК України – 8 рівень 

Передумови Наявність ступеня бакалавра з енергетичного машинобудування  

Мова(и) 

викладання 

Українська 

Термін дії 

освітньої 

програми 

До наступної акредитації 

Інтернет-

адреса 

постійного 

розміщення 

опису 

освітньої 

програми 

http://nmv.onaft.edu.ua/osvitam 

 

2 – Мета освітньої програми 

Підготовка  висококваліфікованих магістрів з енергетичного машинобудування, що 

володіють необхідними компетенціями та інноваційним мисленням для ефективного 

управління компресорними станціями та газотурбінними установками, що здатна 

забезпечити розробку, оптимізацію і розвиток технологій з газотурбінних установок та 

компресорних станцій на основі кращих науково технічних досягнень. 

 

3 - Характеристика освітньої програми 

http://nmv.onaft.edu.ua/osvitam
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Предметна 

область  

Галузь знань -14 «Електрична інженерія», 

спеціальність - 142 «Енергетичне машинобудування» 

ОПП - «Газотурбінні установки та компресорні станції», Обов’язкові 

компоненти – 74,5 %, з них: дисципліни загальної підготовки – 13,3 

%, дисципліни професійної підготовки – 27,8 %, практична 

підготовка – 6,7%, кваліфікаційна робота – 26,7 %. Дисципліни 

вільного вибору студента – 25,5%. 

Орієнтація 

освітньої 

програми 

Освітньо-професійна для магістра. Відповідно до МСКО (Міжнародна 

стандартна класифікація освіти) освітньо-професійна програма має 

прикладну орієнтацію  на актуальну спеціалізацію, в рамках якої можлива 

подальша професійна та наукова діяльність 

Основний 

фокус 

освітньої 

програми та 

спеціалізації 

Спеціальна вища освіта та професійна підготовка в області газотурбінних 

установок та компресорних станцій з можливістю подальшого набуття 

необхідних дослідницьких навиків для наукової діяльності. 
Ключові слова: газотурбінні установки, компресорні станції, експлуатація, 

оптимізація, енергозбереження. 

Особливості 

та відмінності 

Основний акцент робиться на поєднання теоретичних знань  та 

практичних навичок в сфері енергетичного машинобудування та 

експлуатаційних вимог по відношенню до газотурбінних установок та 

компресорних станцій, що відповідає  Закону України “Про вищу освіту”  

4 – Придатність випускників  

до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність 

до 

працевлашту

вання 

1210.1 Керівники підприємств, установ та організацій: 

20571 Генеральний конструктор; 24380 Голова правління; 21447 

Директор (начальник) організації (дослідної, конструкторської, 

проектної); Директор (начальник) професійного навчально-виховного 

закладу (професійно-технічного училища, професійного училища і т. ін.); 

Директор (начальник, інший керівник) підприємства; Директор (ректор, 

начальник) вищого навчального закладу (технікуму, коледжу, інституту, 

академії, університету і т. ін.); Директор виконавчий; 21450 Директор 

відділення; 21425 Директор лабораторії; 21435 Директор науково-

дослідного інституту; 21506 Директор представництва; Директор філіалу 

(філії); 23789 Начальник дослідної організації. 

1222.1 Головні фахівці-керівники та технічні керівники 

виробничих підрозділів у промисловості: 20735 Головний інженер 

(промисловість); 20822 Головний механік; 21486  Директор з 

виробництва;  25047 Технічний керівник. 

1222.2 Начальники (інші керівники) та майстри виробничих 

дільниць (підрозділів) у промисловості: 23398 Майстер виробничої 

дільниці; 23401 Майстер виробничої лабораторії; 23389 Майстер з 

експлуатації та ремонту машин і механізмів; 23050 Майстер з ремонту; 

23362 Майстер з ремонту устаткування (промисловість); 23269 Майстер 

контрольний (дільниці, цеху), 23416 Майстер зміни; 23275 Майстер 

майстерні спеціальної техніки та устаткування (промисловість); 23434 

Майстер цеху; 24043 Начальник зміни (промисловість); Начальник 

компресорної станції; 23965 Начальник проектно-конструкторського 

відділу; 24022 Начальник ремонтного цеху; 24040 Начальник служби 

(промисловість); 24125 Начальник цеху. 

1229.1 Керівні робітники апарату центральних органів 

державної влади: Головний державний експерт з умов праці; 20704 

Головний державний інженер-інспектор; 20751 Головний інспектор 



6 

 

державного контролю; Головний консультант-інспектор; 

23932  Начальник (завідувач) підрозділу, 23898 Начальник відділу 

(самостійного); начальник відділу (у складі управління), 23931 

Начальник підвідділу; Начальник управління. 

1229.3 Керівні робітники апарату місцевих органів державної 

влади 

20735 Головний інженер (місцеві органи державної влади); 

Головний інженер-інспектор; 21988 Завідувач відділу (місцеві органи 

державної влади); 23898 Начальник відділу (місцеві органи державної 

влади); Начальник інспекції; Начальник служби; Начальник управління. 

1238 Керівники проектів та програм 

Керівник проектів та програм у сфері матеріального 

(нематеріального) виробництва; Керівник установи (структурного 

підрозділу) з інтелектуальної власності  

1312 Керівники малих підприємств без апарату управління в 

промисловості: Директор (керівник) малого промислового підприємства 

(фірми); Голова кооперативу промислового. 

1475.4 Менеджери (управителі) з питань комерційної діяльності 

та управління: Менеджер (управитель) з маркетингу; Менеджер 

(управитель) з постачання; Менеджер (управитель) із збуту.  

2145.2 Інженери-механіки:22245 Інженер з комплектації 

устаткування; 22211 Інженер-конструктор; 22493 Інженер-технолог 

2149.1 Наукові співробітники (інші галузі інженерної 

справи):Молодший науковий співробітник; 23667 Науковий 

співробітник; Науковий співробітник-консультант. 

2149.2 Інженери (інші галузі інженерної справи): 

 Експерт з енергоефективності та енергозбереження; 22177 Інженер; 

Змінний інженер; інженер; Інженер з експлуатації споруд та устаткування 

газокомпресорної служби; 22454 Інженер з керування й обслуговування 

систем; 22296 Інженер з комплектації устаткування й матеріалів; 22326 

Інженер з налагодження й випробувань; 22360 Інженер з організації 

експлуатації та ремонту; 22364 Інженер з охорони навколишнього 

середовища; Інженер з охорони праці; 22369 Інженер з патентної та 

винахідницької роботи; 22381 Інженер з підготовки виробництва; 22408 

Інженер з ремонту; 

22405 Інженер з розрахунків та режимів; 

22293 Інженер з якості; 22260 Інженер із впровадження нової техніки і 

технології; 22427 Інженер із стандартизації; 22209 Інженер-дослідник; 

22214 Інженер-контролер; 22216 Інженер лаборант; 23048 Конструктор 

(інші галузі інженерної справи); Консультант (у певній галузі інженерної 

справи); Консультант із енергозбереження та енергоефективності; 

Розробник систем (крім комп'ютерів) 

Подальше 

навчання 

Програми підготовки докторів філософії в галузі № 14 «Електрична 

інженерія». 

5 – Викладання та оцінювання 

 Викладання 

та навчання 

Викладання здійснюється на основі  студентоцентрованого підходу. 

Контактні години побудовані у формі лекцій, семінарів та практичних 

занять в інтерактивному форматі. Самостійна робота студентів 

здійснюється  під керівництвом викладача та передбачає  опанування 

наукової та науково-методичної літератури фахової спрямованості та 

виконання  на  її  основі  індивідуальних та курсових робіт, роботу у 
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глобальних  віртуальних  командах  в  рамках республіканських та 

міжнародних дослідницьких проектів. Останній рік навчання  

завершується  публічним  захистом магістерського дослідження. 

Стиль навчання – студентоцентричний, проблемно-орієнтований, з 

ініціативною самоосвітою. 

 

Оцінювання Оцінювання якості засвоєння здійснюється за 100-бальною шкалою 
ЕКТС (ECTS), національною чотирьох бальною системами. 

Форми контролю: поточний і підсумковий контроль знань і підсумкова 
атестація. Поточне оцінювання на семінарських, практичних, 
лабораторних заняттях (усне опитування або письмовий експрес-
контроль, виступи студентів при обговоренні питань, звіти про 
лабораторні роботи, контрольні роботи), тестовий контроль, звіти з 
практики, презентації,  тощо. Підсумковий контроль – екзамен/залік 
(оцінювання на підставі результатів поточного контролю). Підсумкова 
атестація – захист кваліфікаційної роботи  (магістра. 

6 – Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентніс

ть 

Здатність розв’язувати спеціалізовані задачі та вирішувати практичні 

проблеми під час професійної діяльності в області газотурбінних 

установок та компресорних станцій, або у процесі навчання, що 

передбачає проведення досліджень та здійснення інновацій що 

характеризуються невизначеністю умов і вимог. 

Загальні 

компетентнос

ті (ЗК) 

ЗК 1. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел  та синтезу для прийняття обґрунтованих рішень  

ЗК 2. Здатність до аналітичного мислення та компетентного застосування 

набутих знань до проведення досліджень  за фахом.  

ЗК 3.Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями, бути готовим 

до  застосування набутих знань. 

ЗК4. Здатність спілкуватися іноземною мовою в професійній сфері з 

представниками інших професійних груп різного рівня  

ЗК 5. Здатність генерувати нові ідеї, бути креативним та відповідально 

свідомим 

ЗК 6. Здатність приймати обґрунтовані рішення, бути критичним, 

наполегливим та самокритичним щодо поставлених завдань і взятих 

обов’язків 

ЗК 7. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп 

різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної 

діяльності). 

ЗК 8. Здатність вести професійну, у тому числі науково-дослідну 

діяльність у міжнародному середовищі. 

ЗК 9. Здатність розробляти та управляти проектами , в тому числі і 

інноваційними. 

ЗК 10. Здатність працювати автономно та в команді, виявляти ініціативу 

та підприємливість  з урахуванням вимог професійної дисципліни.  

ЗК11. Здатність обгрунтовано та виважено  презентувати результати 

проведених досліджень та професійної діяльності. 

ЗК 12. Здатність оцінювати та забезпечувати  безпечну діяльність з 

прагненням до збереження навколишнього середовища. 
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Спеціальні 

компетенції 

(СК) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СК1. Здатність продемонструвати всебічні знання в галузі енергетичного 

машинобудування та перспектив її розвитку. 

СК2.Здатність продемонструвати передові знання відповідно до 

спеціалізації газотурбінні установки і компресорні станції. 

СК3. Здатність застосовувати свої знання і розуміння для визначення, 

формулювання і вирішення складних інженерних завдань з 

використанням спеціальних і загальновживаних методів.  

СК4. Здатність до систематичного вивчення та аналізу науково-технічної 

інформації, вітчизняного і закордонного досвіду з досягнень в галузі 

енергетичного машинобудування. 

СК5. Здатність аналізувати необхідну інформацію, технічні дані, 

показники та результати роботи, систематизувати їх і узагальнювати з 

метою покращення характеристик енергетичного і технологічного 

обладнання, створення нових технологій і модернізації виробництва. 

СК 6.Здатність  розробляти і впроваджувати енергозберігаючі технології 

та енергоощадні заходи під час проектування та експлуатації 

енергетичного і технологічного обладнання.  

СК7.Здатність організовувати роботи по доведенню й освоєнню 

технологічних процесів у ході монтажних та пусконалагоджувальних робіт 

основного та допоміжного обладнання, забезпечувати конкурентоздатність 

продукції в галузі енергетичного машинобудування. 

СК8.Здатність розробляти методики розрахунків і проведення 

досліджень при проектуванні та експлуатації об’єктів і систем у галузі 

енергетичного машинобудування з використанням сучасних 

CAD/CAM/CAE (інформаційних) систем. 

СК9.Здатність проводити аналіз конкурентних розробок та здійснювати 

техніко-економічне обґрунтування, організувати та виконувати наукові 

дослідження, пов’язані з розробленням та впровадженням інноваційних 

проектів і програм в галузі енергетичного машинобудування. 

СК10.Здатність здійснювати патентні дослідження, готувати заявки на 

винаходи й промислові зразки, організовувати роботи зі здійснення 

авторського нагляду при виготовленні, монтажу, налагодженні, 

випробуваннях і здачі в експлуатацію об’єктів і виробів енергетичного 

машинобудування. 

СК11. Здатність приймати оптимальні рішення в процесі виробництва 

енергетичної та технологічної продукції з урахуванням вимог якості, 

надійності й вартості, термінів виконання, охорони праці та екологічної 

чистоти виробництва в галузі енергетичного машинобудування. 

СК12.Здатність розробляти фізичні й математичні моделі процесів в 

енергетичному і технологічному обладнанні з аналізом результатів і 

розробкою методик розрахунку обладнання (шляхом порівняння з 

результатами експериментальних досліджень). 

СК13.Здатність готувати науково-технічні публікації та звіти за 

результатами виконаних       досліджень з публічним захистом. 

СК14. Здатність використовувати елементи економічного аналізу в 

організації та проведенні практичної діяльності на підприємстві. 

Здатність здійснювати техніко-економічне обґрунтування інноваційних 

проектів в області енергетичного машинобудування. 

 

7 – Програмні результати навчання 
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 ПРН 1. Демонструвати знання і розуміння наукових і математичних 

принципів, необхідних для розв’язування інженерних задач в області 

газотурбінних установок та компресорних станцій; 

ПРН 2. Продемонструвати знання сучасного стану справ, тенденцій 

розвитку, найбільш важливих розробок та новітніх технологій в галузі 

газотурбінних установок та компресорних станцій; 

 ПРН 3. Вибирати методи і моделювати явища та процеси в динамічних 

системах, а також    аналізувати отримані результати;  

ПРН 4. Застосовувати інформаційно-комунікаційні технології та навики 

програмування для розв’язання типових інженерних завдань; 

ПРН 5.  Застосовувати отримані знання й практичні навички для 

створення нових та експлуатації існуючих газотурбінних установок та 

компресорних станцій; 

ПРН 6. Застосовувати знання і розуміння для розв’язування задач синтезу 

та аналізу елементів газотурбінних установок  та компресорних станцій; 

ПРН 7. Здійснювати пошук, аналізувати і критично оцінювати 

інформацію по газотурбінних установках та компресорних станціях з 

різних джерел; 

ПРН 8. Вміти працювати як автономно, так і в команді, проявляти 

самостійність і відповідальність та використовувати  в роботі етичні 

принципи ; 

 ПРН 9. Критично аналізувати основні показники функціонування 

енерготехнологічних  систем та         аналітично  оцінювати використане 

обладнання і технічні рішення ; 

 ПРН 10. Застосовувати системний підхід, інтегруючи знання всіх 

учбових дисциплін з        врахуванням    нетехнічних аспектів під час 

розв’язання інженерних задач  та проведення               досліджень; 

ПРН 11. Самостійно проектувати інженерно-технічну систему та її 

елементи з урахуванням усіх особливостей газотурбінного та 

компресорного обладнання при вирішенні поставленої задачі; 

ПРН 12. Оцінювати доцільність та можливість застосування нових 

методів і технологій  при вирішенні завдань синтезу газотурбінних 

установок і компресорних станцій в системі транспорту природного газу. 

ПРН 13. Вміти працювати як автономно, так і в команді, проявляти 

самостійність і відповідальність у роботі, використовувати в роботі 

етичні принципи.  

ПРН 14. Ефективно спілкуватись на професійному та соціальному 

рівнях, включаючи усну та письмову комунікацію іноземною мовою;  

ПРН 15. Дотримуватися здорового способу життя, виявляти турботу за 

безпеку життєдіяльності співробітників,  проявляти прагнення до 

збереження навколишнього середовища; 

ПРН 16. Демонструвати здатність  розуміння засад охорони праці, 

електробезпеки та їх    застосування при виконанні професійних функцій 

з урахуванням вимог трудової дисципліни,      планування та       управління 

часом;   

 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове 

забезпечення 

 Розробники програми: доктор та кандидати наук, професор, та доценти; 
є штатними співробітниками Одеської національної академії харчових 
технологій. 



10 

 

До реалізації програми залучаються науково-педагогічні працівники з 

науковими степенями та науковими званнями, професіонали-практики, 

студенти з досвідом роботи  (стейкхолдери).  

Всі науково-педагогічні працівники щонайменше один раз на п’ять років 
проходять підвищення кваліфікації (стажування) на провідних харчових 
підприємствах півдня України та у закладах вищої освіти Європейських 
країн. Крім того, постійно беруть участь у професійних тренінгах, 
семінарах, наукових конференціях, ворк-шопах тощо. 
 

Матеріально-

технічне 

забезпечення 

Матеріально-технічне забезпечення відповідає ліцензійним вимогам 

стосовно надання освітніх послуг у сфері вищої освіти. Усі приміщення 

відповідають будівельним, санітарним нормам  та нормам 

протипожежної безпеки. У наявності: навчальні приміщення, 

комп’ютерні класи, спеціалізовані лабораторії, бібліотека, читальні зали, 

точки бездротового доступу до мережі Інтернет, спортивний комплекс, 

гуртожитки, їдальні, санаторій-профілакторій, бази відпочинку  та ін. 

Інформаційне 

та 

навчально-

методичне 

забезпечення 

 

 

 

 

 

Інформаційне та навчально-методичне забезпечення відповідає 

ліцензійним вимогам. Кожна дисципліна забезпечена комплексом 

навчально-методичних матеріалів (підручниками, силабусами, робочими 

програмами, конспектами лекцій, методичними вказівками до 

практичних, лабораторних, курсових робіт) 

Інформаційне забезпечення – актуального змістовного контенту, що 

міститься у Науково-технічній бібліотеці ОНАХТ 

https://library.onaft.edu.ua/, на сайті кафедри (https://onaft.edu.ua) та у 

модульному дистанційному середовищі http://moodle.onaft.edu.ua/.  

9 – Академічна мобільність 

Національна 

кредитна 

мобільність 

Національна академічна мобільність здійснюється на підставі укладених 

договорів між Одеською національною Академією харчових технологій 

та закладами вищої освіти України.  Порядок перезарахування кредитів 

регулюється «Положенням про порядок перезарахування результатів 

навчання (навчальних дисциплін) в ОНАХТ» 

https://www.onaft.edu.ua/download/pubinfo/Regulations_procedure_recalcul

ation_%20training_results.pdf 

Міжнародна 

кредитна 

мобільність 

ОНАХТ має партнерські угоди міжнародної академічної мобільності з 

університетами у межах різних програм: Еразмус+, програми подвійних 

дипломів тощо http://inter.onaft.edu.ua/ 

Навчання 

іноземних 

здобувачів 

вищої освіти 

Іноземні громадяни навчаються в ОНАХТ за загальнодержавними 

програмами та договорами, укладеними з юридичними та фізичними 

особами. Навчання іноземних здобувачів вищої освіти проводиться 

відповідно до Закону України “Про вищу освіту” та загального 

законодавства України 
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2. ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 

 
 

Код 

н/д Назва   компоненти ОПП 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумк. 

контролю 

1 2 3 4 

ОБОВ`ЯЗКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ 

ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ 

ОК 1. Ділова та професійна мова 3 залік 

ОК 2. Педагогіка та психологія вищої школи 3 залік 

ОК 3. Інтелектуальна власність 3 залік 

ОК4. Охорона праці та цивiльний захист в галузі 3  

 Разом 12  

ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

ОК5. Холодильні установки спеціального призначення 5 залік 

ОК6. Автоматизація холодильних і кріогенних 

установок 

3 залік 

ОК7. Турбомашини 3 залік 

ОК8. Термоекономічний аналіз енергетичних машин і 

установок 

5 екзамен 

ОК9. Спеціальні типи компресорів 4 екзамен 

ОК10. Кріогенні технології виробництва і 

транспортування зріджених природних газів 

5 екзамен 

 Разом 25  

РАЗОМ 37  

ОК11 Науково дослідницька практика 6 диф.залік 

ОК12 Кваліфікаційна робота магістра 24 публічний 

захист 

 РАЗОМ ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ 67  

ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ З  КАТАЛОГУ ОП* (не менше 

25% від загальної кількості годин) 

ВК 1 Екологічні проблеми застосування газотурбінних 

установок 

5 екзамен 

ВК 2 Конструкції, міцність та надійність газотурбінних 

установок 

3 екзамен 

ВК 3 Моделювання процесів парових та газових турбін 4 екзамен 

ВК 4  КП. Моделювання процесів парових та газових 

турбін 

3 залік 

ВК 5 Діагностика, випробування та організація 

експлуатації газотурбінних установок 

4 залік 

ВК 6 Спеціальні розділи компресорної та вакуумної 

техніки. 

4 екзамен 

 РАЗОМ 23  

 РАЗОМ ЗА ОПП 90  
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Структурно-логічна схема ОПП « Газотурбінні установки та 

компресорні станції» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК1.Ділова та професійна 

мова . 

ОК2.Педагогіка та 

психологія вищої школи  

ОК3.Інтелектуальна 

власність 

ОК4.Охорона праці та 

цивiльний захист в галузі 

 

ОК5.Холодильні установки 

спеціального призначення  

ОК10.Кріогенні технології 

виробництва і 

транспортування зріджених 

природних газів 

ОК6.Автоматизація 

холодильних і кріогенних 

установок 

ОК7.Спеціальні типи 

компресорів 

ВК1.Екологічні проблеми 

застосування 

газотурбінних установок 

ВК2.Конструкції, міцність 

та надійність 

газотурбінних установок 

 

 

 

 

ОК7.Турбомашини 

ОК8.Термоекономічний 

аналіз енергетичних машин і 

установок 

ВК3.Моделювання процесів 

парових та газових турбін 

 ВК4. КП. Моделювання 

процесів парових та газових 

турбін 

ВК5.Діагностика, 

випробування та організація 

експлуатації газотурбінних 

установок. 

ВК6. Спеціальні розділи 

компресорної та 

газотурбінноїї техніки 

газових турбін 

І семестр ІІ семестр 

2 курс, ІІІ семестр 

ОК11. Науково-дослідницька практика 

ОК12.Кваліфікаційна робота магістра 
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3. ФОРМА АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 Атестація магістрів спеціальності  142 « Енергетичне мащинобудування»  

здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи .  

Кваліфікаційна робота  передбачає розв’язання складного спеціалізованого 

завдання або проблеми у сфері газотурбінної та компресорної техніки., для чого, 

проводяться дослідження та пропонуються інновації.  

Атестація здійснюється екзаменаційною комісією, до складу якої включаються не 

менше 3-х представників роботодавців та їх об’єднань, відповідно до Положення про 

екзаменаційнукомісію  https://www.onaft.edu.ua/download/pubinfo/regulation_exam_com-

1.pdf 

Кваліфікаційна робота магістр/бакалавра виконується за тематикою, що визначена в 

ОНАХТ, деталізацію вимог регламентовано Стандартом, ОП та внутрішніми 

документами й положеннями ОНАХТ. 

У кваліфікаційній роботі не може бути академічного плагіату, фальсифікації та 

списування, що регламентується також «Положенням про академічну доброчесність в 

ОНАХТ» https://www.onaft.edu.ua/download/pubinfo/Regulat-Academic-Integrity.pdf 

Для публічного ознайомлення зі змістом кваліфікаційних робіт, вони розміщуються 

на офіційному сайті ОНАХТ або його структурного підрозділу, або в електронному 

архіві, що регламентовано відповідним Положенням «Про створення електронного 

архіву дипломних проектів/робіт, кваліфікаційних робіт, курсових проектів/робіт 

здобувачів вищої освіти в Одеській національній академії харчових технологій» 

https://www.onaft.edu.ua/download/pubinfo/provision-e-Archive.pdf 

 

Характеристика системи внутрішнього забезпечення якості підготовки  

В ОНАХТ функціонує система забезпечення якості освітньої діяльності та якості 

вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості 

https://www.onaft.edu.ua/download/pubinfo/Provision-system-education-1.pd), 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, науково-педагогічних працівників 

ОНАХТ та регулярне оприлюднення результатів таких оцінювань на офіційному веб-

сайті ОНАХТ, на інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб; 

4) забезпечення підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників; 

5) забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, у 

тому числі самостійної роботи студентів; 
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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 плагіату 

у наукових працях працівників вищих навчальних закладів і здобувачів вищої освіти; 

9) інших процедур і заходів. 

Система забезпечення ОНАХТ якості освітньої діяльності та якості вищої освіти 

(система внутрішнього забезпечення якості) за поданням ОНАХТ оцінюється 

Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти або акредитованими ним 

незалежними установами оцінювання та забезпечення якості вищої освіти на предмет її 

відповідності вимогам до системи забезпечення якості вищої освіти, що 

затверджуються Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти, та 

міжнародним стандартам і рекомендаціям щодо забезпечення якості вищої освіти. 
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4. МАТРИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОГРАМНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ КОМПОНЕНТАМ 

 ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ  ПРОГРАМИ   

 
Компо

-ненти 

освітн

ьої 

програ

ми 

Ін
те

гр
ал

ь
н

а 

к
о

м
п

ет
ен

тн
іс

ть
    Компетентності   

Загальні компетентності   Спеціальні (фахові) компетенції    

ЗК 

1 

ЗК 

2 

ЗК 

3 

ЗК 

4 

ЗК

5 

ЗК

6 

ЗК

7 

ЗК

8 

ЗК

9 
 

ЗК 

10 

ЗК 

11 

ЗК 

12 

СК

1 

СК

2 

СК

3 

СК

4 

СК

5 

СК

6 

СК

7 

СК

8 

СК

9 

СК 

10 

СК 

11 

СК 

12 

СК 

13 

СК 

14 

ОК 01  *  * *    *        *           

ОК 02   *   * * *   *     *            

ОК 03   * *      *    * *  * *    * *    * 

ОК 04 *          * * *           *    

ОК 05 *             *  *  *  * * * *     

ОК 06 *     *  *             *    *   

ОК 07 * *    *        * * *      *     * 

ОК 08 * *       *         *   * *   * * * 
ОК 09 * *    *        *    *  *     *  * 
ОК10 *               *   *     * *   
ОК11 *              *  * *    *    *  
ОК12 *   *        * *   *   *  *    *  * 

 

Для заповнення цієї та наступної матриці необхідно виконати наступну послідовність дій: 

1. Впевнитись, що обрані обов’язкові компоненти забезпечують досягнення ПРН. 

2. За визначеною відповідністю матриці зі  стандарту обрати СК запропоновані для відповідного ПРН, що 

забезпечуються у процесі вивчення освітньої компоненти. 

3. Переконатись, що всі ЗК, СК та ПРН задіяні та відмічені у матриці напроти відповідних ОК. 
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5. МАТРИЦЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ (ПРН) 

ВІДПОВІДНИМИ КОМПОНЕНТАМИ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ (приклад 

 
 

 

 

 

 

 

Компоненти 

освітньої 

програми П
Р

Н
1

 

П
Р

Н
2

 

П
Р

Н
3

 

П
Р

Н
4

 

П
Р

Н
5

 

П
Р

Н
6

 

П
Р

Н
7

 

П
Р

Н
8

 

П
Р

Н
9

 

П
Р

Н
1
0

 

П
Р

Н
1
1

 

П
Р

Н
1
2

 

П
Р

Н
1
3

 

П
Р

Н
1
4

 

П
Р

Н
1
5

 

П
Р

Н
1
6

 

ОК 01       *       *   

ОК 02       * * *    * *   

ОК 03      * * *  *       

ОК 04               * * 

ОК 05 *   *     * * *      

ОК 06   * *      * *      

ОК 07 * *  * * *   * * *      

ОК 08 * *  *   *  *   *     

ОК 09 * *   * *   *  *      

ОК 10    *      *  *     
ОК 11 * *   * *   *        
ОК 12  * *        *      

 

Примітка: * - оволодіння загальною компетенцією ОКn впливає на забезпечення результату ПРНn  

                  * - оволодіння спеціальною (фаховою) компетенцією СКn забезпечує програмний результат ПРНn (вноситься 

пояснення для з’ясування відповідностей між додатковими компетенціями та додатковими програмними 
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ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДОКУМЕНТІВ, НА ЯКИХ 

БАЗУЄТЬСЯ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА 

 

1. Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VII. – 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18.  

2. Стандарти вищої освіти України зі спеціальності  

3. Національний класифікатор України: «Класифікатор професій» 

ДК 003:2010. – К. : Видавництво «Соцінформ», 2010. 

4. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

національної рамки кваліфікацій» від 23.11.2011 р. № 1341. 

5. Національна рамка кваліфікацій. – 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п/paran12#n12  

6. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка 

здобувачів вищої освіти» від 29.04.2015 року № 266. – 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-п. 

7. Розроблення освітніх програм. Методичні рекомендації / Авт.: 

В.М. Захарченко, В.І. Луговий, Ю.М. Рашкевич, Ж.В. Таланова / За ред. В.Г. 

Кременя. – К. : ДП «НВЦ «Пріоритети», 2014. – 120 с. 

8. Стратегічний план розвитку Одеської національної академії 

харчових технологій на період до 2027 року – 

https://www.onaft.edu.ua/download/pubinfo/Long-term-Devel-Strategy-2027.pdf 

 

Додатковий перелік документів: 

9. TUNING (для ознайомлення зі спеціальними (фаховими) 

компетентностями та прикладами стандартів [Електронний ресурс]. – режим 

доступу: http://www.unideusto.org/tuningeu/ 

10. Tuning Educational Structures in Europe [Електронний ресурс]. – 

режим доступу: http://www.unideusto.org/tuningeu/ 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п/paran12#n12
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-п
http://www.unideusto.org/tuningeu/
http://yandex.ua/clck/jsredir?from=yandex.ua%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=966.z2-nfSmqBcUor50Be5RAL8j9gcS9Pn0J9JIhoMvEzXUFSl1Uy_dNinjQdNScWuJPfq-1mAlRusIJ0rgDDOlJ8g.baf751a5709e9aa96f0ef0e46a301897bc0ea927&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9WCnKp0DidhEeeKLc3dMa-wGD2uSZlVe83mufQgKOWxX9y3UPPewUd8rhw76GdMu2g&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaU5TZUdMRE45Zi1EOHhzYVB6bVkwbnZOdkFSVnFMOEVaVWI0dDMzNnRIQVdyeFhQR1NfMXphNEN3cko3WFI5ZHNYd3JuOTFsYUxHLWE0VDNVOUVqUG5raVdvcWs3WEJfUQ&b64e=2&sign=024be710d7cff8b0d9dd0f1164c4ef70&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFEZh_pSm1MeYwD_9LEl42vHO_B-9LbNvdfUuRieMFYLFNThpbBYUzhwe_--xojF0ikInPfQ9FOhomwhZu4xWNMq0Nq6zaYTk8ih2IpcJgnsW83GW0kRCsj0Krg7ojm0HuOCVqJYQxMhW0tEvBJfc_HWZisgyiLR60TiQYbPAa4g8qCePCjkjv6jpG0GDsmQ7J0KbQAfJOQqQR1Vn8oBOsEY&ref=orjY4mGPRjmt1xzYuZsDZSKx6sHOF1RVr1cIzoHd3T8cyENZm_4PnvDAATLr33Kj1_janIg7Yjv3hZ-sHYnl6UtBT9NuVVieJ3FNa2KPt8sPTKiV_WHUKs2Qm1yaNUlZep3Wl9JgXkCGzTqYvKxYkt7a5B7KMyjn4WOh6NZHGqoCUGArWe88iqh4l1wn4qwH1vhJBbbvEnOkQLmYa4dus-NnrziQZnlW3tMC8w73j6szEGvQ9VfA-wbxh-ixrchEoMvO_OY514uqfExS8NNApT2VUfGsgTVBRMFyfpc5RfT3jf9Wz_eM_551CWPoAqUs7IRC-SU3WvMT0VGXEDovdVAbUODy-70CuYRCMeWH5yxSj-Nn-hL3d11F46n2d88eRRUEDVQHwd6-QmyMwZMmtQWivEC5Ej22JjyXxu34gXb1fAEMIwPsaYupTeI1_Jt7yaE7Ep80F5cn6qxeneoR0PIM5ro2qr35d2iwl8lGUlmXxYrvVdWunXaAOFVng1W3hXvM2i457A30BrL2JN36fvlFdw6-ZR3MRgVGQDdsp-JJ2I9mx8ON5m7-xZMiTePUX7aJX1soKwCn7FQmiw-DunQvtboyDSDv&l10n=ru&cts=1455608515396&mc=5.07093889862989
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11.  Національний освітній глосарій: вища освіта / 2-е вид., перероб. і 

доп. Укладачі: В. М. Захарченко, С. А. Калашнікова, В. І. Луговий, А. В. 

Ставицький, Ю. М. Рашкевич, Ж. В. Таланова / За ред. В. Г. Кременя. – К. : 

ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2014. – 100 с. 

12.  Рашкевич Ю.М. Болонський процес та нова парадигма вищої 

освіти [Електронний ресурс]. – режим доступу: 

file:///D:/Users/Dell/Downloads/BolonskyiProcessNewParadigmHE.pdf 

13.  Розвиток системи забезпечення якості вищої освіти в Україні: 

інформаційно-аналітичний огляд. Укладачі: Добко Т., Золотарьова І., 

Калашнікова С., Ковтунець В., Курбатов С. та ін.; за заг. ред. С. Калашнікової 

та В. Лугового. – Київ : ДП «НВЦ «Пріоритети», 2015. – 84 с. 

 

Керівник робочої групи 

(гарант ОП) 

 

 «____» ____________  202_ р.  _____  Мілованов В.І. 

       (підпис) (прізвище та ініціали) 

 

Члени робочої групи: 

 

 «____» ____________  202_ р.  _____   Ярошенко В.М 

       (підпис) (прізвище та ініціали) 

 

 «____» ____________  202_ р.  _____  Яковлєв Ю.О. 

       (підпис) (прізвище та ініціали) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зареєстровано: 

Відділ ЛАтаС НЦ ООП 

../../../../../../../А-131/Users/User/AppData/Local/Microsoft/Downloads/BolonskyiProcessNewParadigmHE.pdf
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Хронологія перегляду освітньої програми 

Описуються зміни, що були внесені до ОП у процесі її історичного 

розвитку із зазначенням причин внесення, ініціаторів внесення 

(стейкхолдерів) та відповідних протоколів методичної Ради спеціальності за 

якими проведені ці зміни (окрім випадків значного оновлення ОП, у разі 

значного оновлення програма пере затверджується згідно встановленого 

порядку). 
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