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I. ПЕРЕДМОВА

1 Розроблено проектною групою ВП НУБiП Украiни <Бережанський
агротехнiчний коледж))

2 Ухвалено Педагогiчною радою ВП НУБiП УкраТни <<Бережанський
агротехЁiчнЙй коледж> протокол J\Ъ 12 вiд <30> червня 2020 року

3 Розробники:
ОБЕРСЬКА Надiя Василiвна викладач вищоi категорiI, викJIацач-

методист, голова цикловоi KoMiciT спецiальних електротехнiчних дисциплiн -
керiвник проектноi групи;

БIЛИК Богдан Ярославович - викладач вищоi категорii, викладач
МеТоДист цикловоi KoMicii спецiальних електротехнiчних дисциплiн - член
проектноi групи;

МИХАИЛИШИН MapiaHHa Степанiвна завiдувач вiддiлення
комп'ютерноi iнженерii та електротехнiки, викладач вищоi категорii, викJIадач _

методист - член проектноi групи;

Освiтня програма (ОП) визначае передумови доступу до навчання,
орiснтацiю та основний фокус програми, обсяг кредитiв еКТС, необхiдний для
пiдготовки фахiвцiв у сферi фаховоi передвищоТ освiти, перелiк загЕuIьних та
спецiальних (фахових) компетентностей, норм'ативний i варiативний змiст
пiдготовки фахiвця, сформульований у TepMiнax результатiв навчаннrI та вимоги
до контролю якостi вищоI освiти.

ВП НУБiП УкраТни <Бережанський агротехнiчний коледж) розробляе
освiтню програму за спецiальнiстю 141 <Електроенергетика, електротехнiка та
еЛекТроМеханiка>> для пiдготовки фахiвцiв у сферi фаховоi передвищоi освiти до
Виконання професiЙних обов'язкiв за обраною спецiальнiстю до розробки
Стандарту фаховоi передвищоi освiти освiтньо-професiйного ступеня фаховий
молодший бакалавр. Затверджено як тимчасовий документ.



1. Профiль освiтньо_професiйноi програми молодший спецiалiст зi
спецiальностi 141 <<Електроенергетика, електротехнiка та

еле oMexaHlKa>>
1 - Загальна iнформацiя

повна назва
вищого
навчального
закладу та
структурного
пiдроздiлу

Вiдокремлений пiдроздiл Нацiонального Унiверситету бiоресурсiв
та природокористування Украiни <Бережанський агротехнiчний
коледж>, вiддiлення комп'ютерноi iнженерiТ та електротехнiки

Ступiнь вищоi
освiти та назва
квалiфiкацii
мовою оригiналу

Фахова передвиIца ocBiTa, технiк-електрик

Офiuiйна назва
ocBiTHboi програми

кЕлектроенергетика, електротехнiка та електромеханiка>

Тип диплому та
обсяг ocBiTHboi
програми

,Щиплом фахiвця фаховоi передвищоi освiти, одиничний,
180 кредитiв €КТС, TepMiH навчання 4 роки

наявнiсть
акредитацii
Цикл/triвень НРК Украiни - 5 piBeHb, EQF LLL - 5 piBeHb

Передумови Свiдоцтво про базову загальну середню ocBiTy, вступн1 1спити.

Решта вимог визначаються правилами прийому на освiтню
програму у сферi фаховоТ передвищоi освiти

Мова(и)
викладання

Украiнська

TepMiH лii
ocBiTHboT програми

.Що прийняття .Щержавного стандарту

Iнтернет-адреса
постiйного
розмiщення опису
ocBiTHboi програми

http : //www.batk.nubip. edu.ua

2 - Мета ocBiTHboi програми
оорму"i"ня та розвиток загаJIьних i професiйних компетентносте в галузi освiти

електричноi iнженерii, необхiдних для здiйснення педагогiчноi дiяльностi у закладах

освiти та виробничоi дiяльностi на пiдприqмствах

Предметна
область,
fалузь знань,
спецiальнiсть,
спецiалiзацiя (за

наявносmi)

14 Електрична iнженерiя
14i Електроенергетика, електротехнiка та електромеханiка

0рiентацiя
ocBiTHboi
пDогDами

Освiтньо-професiйна

Основний фокус
ocBiTHboI програми
та спецiалiзацii

Програма базуеться на загr}льновiдомих наукових результатах iз

врахуванням сьогоднiшнього стану педагогiки, психологiТ та

електричноi iнженерii, opicHTye на актуальнi спецiалiзацii, в рамках
яких можлива подальша професiйна та наукова кар'ера педагога з

електричноi iHжeHepii (теоретична та прикладна)



особливостi
програми

Виробнича та педагогiчна практики забезпеч}тоть пiдготовку
фахiвцiв у реальному середовищi майбутньоТ професiйноi дiяльностi.
В ocBiTHboMy процесi використовуються найновiшi науково-
практичнi досягнення, реалiзусться системний пiдхiд у формуваннi
змiсту профiльно-орiентованих навчаJIьних дисциплiн.

4 - Придатнiсть випускникiв до працевлаштування та подальшого навчання
Придатнiсiо до 

-

працевлаштування
Випускники отримують можливiсть працевлаштування у двох
сферах: педагогiчнiй та технiчнiй, у напрямах, що пов'язанi з
соцiально-виховною дiяльнiстю, навчанням персоналу, пiдвищенням
його квалiфiкацii, тренiнговою роботою; можуть реалiзувати своi
педагогiчнi здiбностi у професiйно-технiчних навчаJIьних закладах,
де надаеться технiчна ocBiTa чи здiйснюеться викладання
електротехнiчних дисциплiн, у закладах пiслядипломноi професiйноi
освiти; бiзнес-освiтi, ocBiTHix проектах, консультативнiй роботi.
Налагодження, монтаж, експлуатацiя промислового i побутового
електроустаткування, силових пристроiв i електронних систем
управлiння.

Подальше
навчання

Можливiсть продовження навчання за програмами
вищоi освiти (НРК УкраiЪи - б piBeHb, FQ-EHEA
EQFLLL - б piBeHb)

першого циклу
- перший цикл,

5 - Викладання та оцiнювання
Викладання та
навчання

Загальний стиль навчання - проблемно-орiентований. Лекцiйнi курси
посднуються з практичними заняттями, лабораторними роботами,
(мозковими штурмами> та робочими зустрiчами. Широко
використовуеться алгоритмiзацiя навчання. Самостiйна робота на
ocHoBi пiдручникiв та конспектiв, електронних ocBiTHix pecypciB,
розмiщёних в <Вiртуальному навчальному середовищi Moodle>,
<Хмарному середовищi GOOGLE> консультацiТ iз викладачами
визначаеться як особистiсно-орiентована педагогiчна взаемодiя
суб'ектiв навчання у закладах освiти, метою i мiрою ефективностi
якоi е формування професiйноI компетентностi майбутнього фахiвця.

Оцiнювання Тестувапня, опитування, дискусii, презентацii, письмовi есе,
психолого- педагогiчнi характеристики, самоконтроль та самооцiнка,
контрольнi роботи, звiти про практику, захист курсових робiт, ycHi та
письмовi екзамени, комплексний екзамен з фаху, визначення
рейтингу студента у кредитнiй системi освiтнього процесу.

6 - Програмнi компетентностi
Iнтегральна
компетентнiсть

Здатнiсть розв'язувати складнi задачi i проблеми у галузi професiйноi
дiяльностi iз поглибленим piBHeM знань та BMiHb iнновацiйного
характеру, достатнiм piBHeM iнтелектуального потенцiа-пу для
вирiшення проблемних професiйних завдань у певнiй галузi
комп'ютерних наук.

Загальнi
компетентностi
(зк)

ЗК1 Знання вiтчизняноI icTopii, економiки й права, розумiння
причинно-наслiдкових зв'язкiв розвитку суспiльства й умiння
iх використовувати в професiйнiй i соцiальнiй дiяльностi.

ЗК2 Здатнiсть застосовувати знання у практичних ситуацiях..
ЗК3 Здатнiсть до письмовоi та ycHoi комунiкацii украiнською мовою

(професiйного спрямування).
ЗК4 Знання iншоi мови, зокрема англiйськоi.
ЗК5 Навички використання iнформацiйних i комунiкацiйних

технологiй.
ЗКб Здатнiсть вчитися i оволодiвати сучасними знаннями.
ЗК7 Здатнiсть до пошуку, опрацювання та аналiзу iнформацii з

рiзних джерел.



ЗК8 Навички здiйснення безпечноi дiяльностi.
ЗК9 Прагнення до збереження навколишнього середовища.
ЗК10 Умiння працювати як iндивiдуt}льно, так i в командi.
ЗКl 1 Здатнiсть приймати обrрунтованi рiшення.
ЗК12 Знання та розумiння предметноi областi та розумiння

професiйноi дiяльностi.
Фаховi
компетентностi
спецiальностi (ФК)

ФК1 Здатнiсть використовувати комп'ютеризованi системи
автоматизованого проектування (CAD), виготовлення (САМ) та
iнженерних розрахункiв (САЕ).

ФК2 Здатнiсть оцiнювати piBeHb енергозабезпеченостi
сiльськогосподарського пiдприемства

ФК3 Здатнiсть оцiнювати використання електрообладнання i
устаткування та стан органiзацii використання електроносiiЪ

ФК4 Здатнiсть аналiзувати якостi виконуваних робiт та проводити
аналiз технiко-економiчних показникiв

ФК5 Здатнiсть аналiзувати стан охорони працi та безпеки
життсдiяльностi в АПК та планувати роботи з охорони працi та
навколишнього середовища

ФКб Здатнiсть володiти основами планування робiт з технiчного
обслуговування i ремонту електрообладнання та засобiв
автоматизацii та планування обсягiв рiчного споживання
електричноi енергii на технологiчнi потреби господарства

ФК7 Здатнiсть проектування внугрiшнiх силових i освiтлювЕtльних
електропроводок та електрообладнання у виробничих об' ектах
сiльськогосподарського призначення

ФК8 Здатнiсть дiагностування технiчного стану елементiв
електропостачання сiльського господарства, повiтряних i
кабельних лiнiй напругою до 1000 В та дiагностування
технiчного стану електродвигунiв, пусковоi i захисноi
апаратури, технiчних засобiв автоматизацii електропроводок

ФК9 Здатнiсть дiагностування технiчного стану освiтлювшlьних
установок, електротермiчного i зварювального
електрообла цнання, установок мiкроклiмату

ФК10 Здатнiсть приймання в експлуатацiю нового
електрообладнання та засобiв автоматизацii та виконання
передпускових лабораторних випробувань нового
електрообладнання

ФКl 1 Здатнiсть впровадження енергозберiгаючих технологiй та
нетрадицiйних джерел електроенергiТ

ФК12 Здатнiсть ведення технiчноi документацii при експлуатацii
електрообладнання та засобiв автоматизацii

ФК13 Здатнiсть виконувати монтаж i налагодження електричних
схем електроустановок та проводити контроль за монтажем,
технiчним обслуговуванням електротехнiчного обладнання та
установок

ФКl 4 Здатнiсть виконувати нормативне-правовi документи у
практичнiй дiяльностi з метою запобiгання аварiйностi,
травматизму на робочому MicTi

ФК15 Здатнiсть правильно вибрати, з урахуванням технологiчних
режимiв та умов навколишнього середовища, ocHoBHi види
електрообладнання, забезпечити органiзацiю та проведення
пусконалагоджувальних робiт i приймально-здавальних
випробувань, н€lJIагодити експлуатацiю технiки вiдповiдно до
вимог системи Пзр i То



7 - Програмнi льтати навчаЕня
прн1. Використовувати MoBHi навички iз спiвробiтником щодо iсrор"ч""" мi"ц" i "одiЬукраiъi, стану розвитку украiъськоi культури та на професiйнi теми.
прн2. Використовувати фiлософськi знання таметодологiю для вивчення iнших дисциплiн

i прогнозування розвитку полiтичних, економiчних, культурЕих, соцiальних i
виробничихтроцесiв.

прн3. Використовувати знання математичного апарату, iнженерноi механiки, теоретичних
осноВ електротеХнiки, оснОв автомаТики, оснОв електронiки i мiкросхемотехнiки,
основ теплотехнiки i гiдравлiки, безпеки життедiяльностi, основ екологii, iнженерноi
та комп'ютерноi графiки для засво€ння дисциплiн математичноi та природничо-
науковоi пiдготовки i професiйних дисциплiн

прн4. Вибирати необхiднi положення iз законодЕlвчих akTiB з охорони працi та безпеки
людини для вирiшення професiйних задач. Формувати фiзичну культуру особистостi
фахiвця.

прн5. Використовувати знання з комп'ютерiв та комп'ютерних технологiй для вирiшення
професiйних задач.

прн6. Впроваджувати сучаснi технiчнi засоби, технологiчне обладнання та технiчнi засоби
енергозбереження.

прн7. Аналiзувати i оцiнюiати стан експлуатацiт та використання електротехнiчних
установок та електрообладнання, визначати мiсця пошкоджень в силових кабелях, на
лiнiях електропередач, визначати технiчний стан елементiв розподiльних пристроiЪ.

прн8. Щiагностувати технiчний стан освiт.lповальних, електротехнiчних установок та
електрообладнання; визначати технiчний стан електропроводок, piBeHb напруги в
силових електромережах; вимiрювати опiр iзоляцii обмоток; проводити профiлактичнi
вимiрювання i виявляти дефекти в пусковiй i захиснiй апаратурi.

прн9. Вести облiк використаноi електроенергii на освiтлення i технологiчнi потреби.
прн10. Вимiрювати piBeHb освiтленостi в примiщеннях; проводити огляди i прфiлактичнi

вимiрювання в освiтлювальних i опромiнювilльних установках i виявляти дефекти;
визначати нормовану дозу ультрафiолетового опромiнення тварин i птицi.

прн11. Проводити монтаж та налагоджування електричних схем електроустановок та
засобiв автоматизацiТ.

ПРН 1 2. Впроваджувати нетрадицiйнi джерела електроенергii.
прн13. Вмiти розраховувати економiчну ефективнiсть планових процесiв з технiчного

обслуговування i ремонту; розраховувати рiчний обсяг споживання електричноi
енергii; складати зЕuIвки енергопостачаJIьним органiзацiям на видiле"ня лiмiтi"
споживання електроенергii; розробляти графiки рацiонального споживання
електроенергiТ за кварталами протягом року.

прн14. Використовувати для вирiшення окремих практичних задач cylacHi iнформацiйнi
технологii та iнтернет-ресурси, а також унiверсальне та спецiальне програN{не
забезпечення.

прн15. ВмiтИ визначатИ стан ефеКтивного використання засобiв електрообладнання i
засобiв автоматизацii установок.

прн16. Проводити оперативний контроль за виконанням планiв i графiкiв технiчного
говування та поточного ремо ання



8 - Ресурсне забезпечення rзацrr
Кадрове
забезпечення

Розробники програми:
3 викладачi вищоiкатегорii, викладачi - методисти.Bci розробники с штатним спiвробiтниками Бережанського
агротехнiчного коледжу
гарант ocBiTHboi програми: Оберська Надiя Василiвна - голова
цикловоi koMicii спецiальних електротехнiчних дисциплiн, викJIацач
вищоi категорii, викладач - методист.
що реалiзацii програми зz}луч.lються висококвалiфiкованi педагогiчнi
працiвники.
з метою пiдвищення фахового рiвня Bci педагогiчнi працiвники один

на п'ять poKiB п ня, в т.ч. закордоннi.
Матерiальне-
технiчне
забезпечення

- навчilльнi корпуси;
- гуртожитки;

- тематi,Iчнi кабiнети;

- спецiалiзованi лабораторii;
- комп'ютернi класи;

- пункти харчування;

- точки бездротового доступу до мережi IHTepHeT;
- мультимедiйне обладнання;

вний зал. с BHi майданчики.
Iнформацiйне та
навчально-
методичне
забезпечення,

- офiцiйний сайт закладу : http ://www. batk.nubip. edu.uq
- точки бездротового доступу до мережi IHTepHeT;

- необмежений доступ до мережi IHTepHeT;

- наукова бiблiотека, чита.пьнi зали;

- вiртуальне навчальне середовище Moodle;
- xMapHi середовища Google-Apps;
- пакет MS Office 365;

- корпоративна пошта;

- навчаJIьнi i робочi плани;

- графiки навчального процесу
- навчально-методичнi комплекси дисциплiн;
- навчzlльнi та робочi програп,Iи дисциплiн;
- дидактичнi матерizrли для самостiйноТ та iндивiдушrьноi
роботи студентiв з дисциплiн;
- програми практик;

- методиЧнi вказiвкИ щодО виконаннЯ курсовиХ проектiв(робiт);
- критерii оцiнювання рiвня пiдготовки;
- пакети комплексних контрольних робiт.

9 - Академiчна мобiльнiсть
Нацiональна
кредитна
мобiльнiсть

працiвникiв у закладах освiти.

Мiжнародна
кредитна
мобiльнiсть
Навчання
iноземних
здобувачiв вищоТ
освiти



2.1. Перелiк компонент ocBiTHboi програми пiдготовки фахiвцiв у сферi фаховоi
передвищоi освiти

зi спецiальностi 141 <<Електроенергетика, електротехнiка та електромеханiка>>

Код
н/д

назва навчальноi
дисциплiни

кiлькiсть
кредитiв

Години Форма
пiдсумкового

контролю
Lltam заzальноi пidzоmовка

1. 1. обо в'яз ко в i компоненmu
зп 1.1 В"щu математика 5 150 екзамен

зп 1.2
Украiнська мова (за
професiйним спрямуванням) 2 60 екзамен

зп 1.3
Iноземна мова (за професiйним
спрямуванням) 4 l20 екзамен

зп |.4
Основи пiдприемництва,
менеджменту та маркетингу в
Апк

2 60 зчlлlк

зп 1.5 Соцiологiя 1,5 45 зa}лlк

зп 1.6
Правознавство (основи
правознавства) 2 60 зtшlк

зп 1.7 Фiзичне виховання 4 |20 залlк
Разом 20,5 735
1.2 Вuбiрковi duсцuпцiнu (за вuборолt сmуdенmа)

зп 1.8 психологiя 2 60 зilлlк
зп 1.9 Фiлософiя 2 60 заJIlк

зп 1.10
Iнформатика i iнформацiйнi
технологiт

?ý
J)J 105 залiк

Разом 7,5 225
Всього за циклом загальноi пiдготовки 28 840

2. Цаш професiйноt mа пракmuчноt пidzоmовкu
2. 1. обов'язковi компоненmu

Фп 2.1 тоЕ 6 180 екзамен
Фп 2.2 основи автоматики 4 120 екзамен

Фп 2.з
Iнженерна та комп'ютерна
графiка 5 l50 залк

Фп 2.4 Iнженерна MexaHiKa 4 1,20 екзамен

Фп 2,5
основи теплотехнiки i
гiдравлiки J 90 зalлlк

Фп 2.6
Основи електронiки i
мiкросхемотехнiки 5 150 екзамен

Фп 2.] Конструкцiйнi та
електротехнiчнi матерiали з 90 екзамен

Фп 2.8
Монтаж електрообладнання i
систем керування 6,5 195 екзамен

Фп 2.9 КВП з основами метрологii 4 \20 екзамен
Фп 2.10 Електричнi машини i аларати 5 150 екзамен
Фп 2.|| Електропостачання с/г 6 180 екза]\4ен

Фп 2.|2
Експлуатацiя та ремонт
електротехнiчних установок та
засобiв автоматизацii

7,5 225 екзамен

Фп 2.|з Машини i обладнання в АПК J 90 залlк
Фп 2.|4 Електропривод с/г машин 6 180 екзамен
Фп 2,|5 Електричне освiтлення та 4 |20 залlк



опромiнення
Фп 2,16 Електротехнологiя J 90 екзамен
Фп 2.|7 Атп i сАк 7 2|0 екзамен

Разом 82 2460
2.2 Вuбiрковi duсцuплiнu (за вабором сmvdенmа)

Фп 2.17 Вступ до фаху 2 60 зzllllк

Фп 2.18
EKoHoMiKa с/г i органiзацiя
агроенергосервiсу

a
J 90 екзамен

Фп 2.|9
Енергозбереження i засоби
облiку та регулювання витрат
енергоносiiв

3,5 105 заJIlк

Фп 2.20 Фiзика 4 |20 екзамен
Фп 2,21 Хiмiя )5-,- 75 зал к
Фп 2.22 Iнженерна екологiя 2 60 зал к
Фп 2.2з оп i Бжд 4 l20 залк

Разом 21 б30
Всього за циклом професiйно[ та практичноi

пiдготовки 103 3090

2. 3 Пракmачна пidzоmовка
Фп 2.2з навча-пьно ознайомлювальна 1.5 45 зitлlк
Фп 2.24 Електрослюсарна J 90 залiк
Фп 2.25 механiчна 1,5 45 заJIlк
Фп 2.26 Зварювальна 1,5 45 зilлlк
Фп 2.27 Електромонтажна 6.5 195 залiк

Фп 2.28
ТО i ремонт електричного
обладнання i засобiв
автоматизацii

5 150 залlк

Фп 2.29
Вирiшення виробничо
ситуацiйних завдань

1,5 45 заJIlк

Фп 2.з0 втп 7 210 зЕlJIlк

Фп 2.з\ Переддипломна практика J 90 зЕtлlк
Фп 2.з2 !ипломне rrроектування б,5 195 залlк

Разом з7 1110
Екзаменацiйна сесiя 10 300
{ержавна атестацiя ,, 60

Bcbozo 180 5400
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3. Форма атестацii здобувачiв вищоi освiти

Атестацiею випускникiв освiтньоi програми спецiальностi 141
<Електроенергетика, електротехнiка та електромеханiка>> передбачено
проведення державноТ атеiтацii пiдготовки фахiвцiв у сферi фаховоi передвищоi
освiти у 

-виглядi квалiфiкацiйного iспиту.
Щержавну атестацiю здiйснюе Екзаменацiйна комiсiя та завершуеться

видачею документу встановленого зразка про присвоення квалiфiкацii: TexHiK-
електрик.

Атестацiя здiйсню€ться вiдкрито i публiчно.

Гарант ocBiTHboi програми
Голова цикловоi KoMicii
спецiальних електротехнiчних дисциплiн Надiя ОБЕРСЬКА
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Програмнi
результати

навчання (1-21)

Iнтегральна
компетентнiсть
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