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ПЕРЕДМОВА 

 

Освітньо-професійна програма «Монтаж і обслуговування 

електроустаткування суднового електрообладнання» є нормативним документом, 

який регламентує нормативні, компетентнісні, кваліфікаційні, організаційні, 

навчальні та методичні вимоги у підготовці фахівців у галузі механічної 

інженерії.  

Освітньо-професійна програма «Монтаж і обслуговування 

електроустаткування суднового електрообладнання» заснована на 

компетентнісному підході підготовки фахівців за спеціальністю 135 

«Суднобудування» галузі знань 13 «Механічна інженерія» у сфері фахової 

передвищої освіти, та визначає вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати 

навчання за цією програмою, перелік навчальних дисциплін і логічну 

послідовність їх вивчення, кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання 

цієї програми, а також очікувані результати навчання, якими повинен оволодіти 

здобувач відповідного ступеня вищої освіти. 

Програма є нормативним документом Вищого професійного училища № 21 

м. Миколаєва та встановлює вимоги до випускників училища відповідного рівня 

освіти певної спеціальності у вигляді переліку компетентностей та результатів 

навчання. 

 



 

1. Загальна характеристика 
 

Загальна інформація 
Повна назва закладу 

фахової передвищої 

освіти 
Вище професійне училище №21 м. Миколаєва 

Ступінь фахової 

передвищої освіти та 

назва кваліфікації 

мовою оригіналу 

Фаховий молодший бакалавр – Електромеханік загально 

суднового електрообладнання 

Офіційна назва 

освітньо-професійної 

програми 

Монтаж і обслуговування електроустаткування 

суднового електрообладнання 

Тип диплому та обсяг 

освітньо-професійної 

програми 

Диплом фахового молодшого бакалавра, одиничний 

ступінь, 120 кредитів ЄКТС, термін навчання: на основі 

повної середньої освіти - 1 рік 10 місяців 
Організація, що 

акредитує 
Міністерство освіти і науки України 

Цикл/рівень НРК України - 5 рівень, FQ-EHEA - початковий рівень 

(короткий цикл), EQF-LL - 5 рівень 
Передумови  повна загальна середня освіта, освітньо-кваліфікаційний 

рівень «кваліфікований робітник» 

Мова викладання українська мова 
Інтернет-адреса 

постійного 

розміщення опису 

освітньо-професійної 

програми 

https://vpu21.com.ua/ 

Мета освітньо-професійної програми 
Мета освітньо-

професійної 

програми 

Підготовка фахівців, здатних використовувати 

професійно-профільовані знання при проектуванні 

корпусу судна та окремих його елементів, розробці, 

вдосконаленні та впровадженні технологічних процесів 

виготовлення корпусів судна, для організації і планування 

суднобудівного виробництва, нормування технологічних 

процесів, використовувати інформаційні технології для 

рішення експериментальних та практичних завдань в 

галузі професійної діяльності. 

Характеристика освітньо-професійної програми 
Офіційна назва 

освітньо-професійної 

програми 

Монтаж і обслуговування електроустаткування суднового 

електрообладнання 

Предметна область Об'єкт(и) вивчення та/або діяльності: 

- виробничо - технічна, проектно - конструкторська та 

організаційна сфери суднобудівної промисловості; 

Теоретичний зміст предметної області: сучасні 

уявлення про різноманітність об'єктів 

електроустаткування на суднах, про типи види 



 

конструктивних елементів електрообладнання судна, 

принципи організації технології електромонтажних 

робіт, основні закономірності й сучасні досягнення в 

галузі налагодження і монтажу електрообладнання, 

проектуванні електроприводів суден, основні 

принципи нормування, вимоги безпеки 

життєдіяльності і охорони праці. 

Методи, методики та технології:  

проектування судової електроенергетичної установки 

судна та окремих його елементів, розробка, 

вдосконалення та впровадження технологічних 

процесів під час налагодження монтажу 

електроустаткування судна, для організації і 

планування електромонтажного виробництва, 

нормування технологічних процесів, використовування 

інформаційних технологій для рішення 

експериментальних та практичних завдань в галузі 

професійної діяльності. 
Орієнтація освітньо-

професійної 

програми 

Освітньо-професійна програма базується на 

загальновідомих положеннях та результатах сучасних 

наукових досліджень у сфері суднобудування та 

судноремонту в рамках яких можлива подальша 

професійна кар’єра. 
Основний фокус 

освітньо-професійної 

програми 

Освітньо-професійна програма орієнтована на здобуття 

знань та умінь із загальносуднового 

електроустаткування. 

Ця програма узагальнює вимоги з боку держави, 

світового співтовариства та споживачів до змісту 

фахової передвищої освіти. Програма відображає 

соціальне замовлення на підготовку фахівця з 

урахуванням аналізу професійної діяльності та вимог 

до змісту фахової передвищої освіти з боку держави та 

окремих замовників і фахівців. Освітньо-професійна 

програма встановлює галузеві кваліфікаційні вимоги до 

соціально-виробничої діяльності випускників закладу 

фахової перед вищої освіти зі спеціалізації «Монтаж і 

обслуговування електроустаткування суднового 

електрообладнання»  рівня фаховий молодший 

бакалавр і державні вимоги до властивостей та якостей 

особи, що здобула певний освітній рівень відповідного 

фахового спрямування. 
Особливості 

освітньо-професійної 

програми 

Концепція освітньо-професійної програми підготовки 

фахового молодшого бакалавра відповідає стандартній 

освітньо-професійній програмі підготовки фахових 

молодших бакалаврів. 



 

Особливістю освітньо-професійної програми є наявність 

виробничої практики на підприємствах різних форм 

власності. 

Протягом навчання застосовуються інноваційні 

технології електронного навчання. 

Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 
Придатність до 

працевлаштування 
Фаховий молодший бакалавр освітньо-професійної 

програми «Монтаж і обслуговування 

електроустаткування суднового електрообладнання» 

підготовлений до виконання професійних функцій за 

одним або декількох видів економічної діяльності та 

здатний виконувати зазначенні професійні роботи 

згідно       ДК 003:2005: 

3113 - Електромеханік загально судового 

електроустаткування; 

3115 - Технік-технолог (механіка); 

3118 - Кресляр-конструктор; 

3119 - Технік з налагодження та випробувань. 

Подальше навчання 
Можливості продовження освіти за першим 

(бакалаврським) рівнем вищої освіти. 

Викладання та оцінювання 
Викладання та 

навчання 
Освітньо-професійна програма забезпечує, проблемно-

орієнтоване навчання, самонавчання. 

Викладання проводиться за наступними формами: 

лекції, мультимедійні лекції, семінари, практичні 

заняття, практичні роботи, самостійне навчання, 

індивідуальні заняття, тренінги, майстер - класи. 
Оцінювання  Тестування знань, поточний контроль (тестування), 

перевірка складання конспектів, презентації, екзамени 

в письмовій та комбінованій формах, заліки, захист 

курсових проектів, захист звітів з практик, захист 

дипломного проекту, залучення студентів до участі в 

конкурсах, олімпіадах та науково-дослідних заходах. 

Ресурсне забезпечення реалізації програми 
Кадрове забезпечення До реалізації програми залучається не менше 25% 

педагогічних працівників з вищою кваліфікаційною 

категорією. Педагогічні працівники один раз на п’ять 

років проходять стажування та  підвищення 

кваліфікації. 
Матеріально-

технічне 

забезпечення 

Використання комп’ютеризованих класів, проекційної 

техніки, спеціалізованих лабораторій, стендів, 

наочного приладдя, макетів та використання сучасних 

прикладних програм: Microsoft Office, AutoCad, 

Microsoft Visio. 
Інформаційне та Використання електронного навчання на основі 



 

навчально-методичне 

забезпечення 
авторських розробок педагогічних працівників, сайти 

училища та методичних комісій. 

 

 

  



 

2. Перелік компетентностей випускника 

Програмні компетентності 
Соціально - 

особистісні (КСО) 
КСО-1. Розуміння та сприйняття етичних норм 

поведінки відносно інших людей і відносно природи 

(принципи біоетики). 

КСО-2. Розуміння необхідності та дотримання норм 

здорового способу життя. 

КСО-3. Здатність вчитися. 

КСО-4. Здатність до критики й самокритики. 

КСО-5. Креативність, здатність до системного 

мислення. 

КСО-6. Адаптивність і комунікабельність. 

КСО-7. Наполегливість у досягненні мети. 

КСО-8. Турбота про якість виконуваної роботи. 

КСО-9. Толерантність. 

КСО-10. Екологічна грамотність. 
Загально - наукові 

компетентності 

(КЗН) 

КЗН-1. Базові уявлення про основи філософії, 

психології, педагогіки, що сприяють розвитку 

загальної культури й соціалізації особистості, 

схильності до етичних цінностей, знання вітчизняної 

історії, економіки й права, розуміння причинно-

наслідкових зв'язків розвитку суспільства й уміння їх 

використовувати в професійній і соціальній 

діяльності. 

КЗН-2. Базові знання фундаментальних розділів 

математики, в обсязі, необхідному для володіння 

математичним апаратом відповідної галузі знань, 

здатність використовувати математичні методи в 

обраній професії. 

КЗН-3. Базові знання в галузі інформатики й сучасних 

інформаційних технологій; навички використання 

програмних засобів і навички роботи в комп'ютерних 

мережах, уміння створювати бази даних і 

використовувати Інтернет – ресурси. 

КЗН-4. Базові знання фундаментальних наук, в обсязі, 

необхідному для освоєння загально-професійних 

дисциплін. 

КЗН-5. Базові знання в галузі, необхідні для освоєння 

загально-професійних дисциплін. 
Інструментальні (КІ) К1-1. Здатність до письмової й усної комунікації рідною 

мовою. 

К1-2. Знання іншої мови (мов). 

К1-3. Навички роботи з комп'ютером. 

К1-4. Навички управління інформацією. 

К1-5. Дослідницькі навички. 



 

Загально - професійні 

(КЗП) 
КЗП-1. Базові уявлення про різноманітність об'єктів, 

щодо електрообладнання суден, розуміння значення 

суднобудування для розвитку держави. 

КЗП-2. Володіння методами спостереження, опису, 

ідентифікації роботи судового електрообладнання та 

елементи. 

КЗП-3. Сучасні уявлення про типи суднового 

електрообладнання. 

КЗП-4. Здатність застосовувати основні методи 

аналізу під час роботи суднового електрообладнання. 

КЗП-5. Сучасні уявлення про принципи організації 

суднобудування. 

КЗП-6. Здатність застосовувати сучасні методи 

автоматизації технічних засобів суден. 

КЗП-7. Базові уявлення про основні закономірності й 

сучасні досягнення у суднобудуванні; уявлення про 

історію суднобудування; напрями вдосконалення 

сучасного суднового електрообладнання. 

КЗП-8. Базові уявлення про основи загальної, 

системної і прикладної екології, принципах 

оптимального природокористування й охорони 

природи; знання й застосування на практиці принципів 

соціальних і екологічних наслідків своєї професійної 

діяльності. 

КЗП-9. Здатність планувати й реалізовувати відповідні 

заходи. 

КЗП-10. Знання правових основ законодавства 

України щодо судноплавства. 

КЗП-11. Здатність організовувати роботу відповідно 

до вимог безпеки життєдіяльності й охорони праці. 

КЗП-12. Здатність до ділових комунікацій у професійній 

сфері, знання основ ділового спілкування, навички 

роботи в колективі. 
Спеціалізовано - 

професійні (КСП) 
КСП-1. Здатність використовувати професійно–

профільовані знання в галузі математики при 

проектуванні суднової електроенергетичної системи 

електропривода суднових механізмів. 

КСП-2. Здатність використовувати професійно-

профільовані знання й практичні навички з основ 

інформатики та інформаційних технологій, 

будівельної механіки, фізики, теоретичних основ 

електротехніки, будови електричних машин, система 

автоматики, електричних вимірів. 

КСП-3. Здатність використовувати професійно-

профільовані знання й практичні навички для 



 

розробки, впровадження й удосконалення 

технологічних процесів щодо монтажу 

електрообладнання на судах. 

КСП-4. Здатність використовувати теоретичні знання 

й практичні навички для оволодіння основами 

монтажу і обслуговування суднового 

електрообладнання. 

КСП-5. Здатність використовувати професійно-

профільовані знання й практичні навичкам для 

планування і організації суднобудівного виробництва 

та проведення економічних розрахунків щодо 

визначення ефективності виробництва. 

КСП-6. Здатність використовувати знання, уміння й 

навички щодо нормування технологічних операцій та 

технологічних процесів складання технолого-

нормуючих карт на електромонтажні роботи. 

КСП-7. Здатність використовувати знання й уміння 

для аналізу причин ушкодження електрообладнання, 

планування та виконання електромонтажних робіт; 

КСП-8. Здатність використовувати професійно-

профільовані знання зі стандартизації, метрології, 

правил регістру та галузевих стандартів України для 

забезпечення високого технічного рівня проектної і 

робочої конструкторської та технологічної 

документації при проектуванні електростанції, мережі 

освітлення електропривода суднових механізмів. 

КСП-9. Здатність використовувати професійно-

профільовані знання, уміння та навички 

обслуговування суднового електрообладнання та 

обґрунтованого вибору необхідного суднового 

обладнання. 

КСП-10. Здатність використовувати знання, уміння й 

навички в галузі морська техніка для теоретичного 

засвоєння загально-професійних дисциплін і рішення 

практичних завдань. 

КСП-11. Здатність використовувати професійно-

профільовані знання й уміння в галузі теоретичних 

основ інформатики й практичного використання 

комп'ютерних технологій. 

КСП-12. Здатність володіти навичками роботи з 

комп'ютером на рівні користувача, здатність 

використовувати інформаційні технології для рішення 

експериментальних і практичних завдань в галузі 

професійної діяльності. 

 



 

Програмні результати навчання (ПРН) 
Уміти: ПРН1. Розпізнавати різні види відносин, їх сутність, 

структуру, функції, орієнтуватися в міжнародному 

політичному житті, геополітичній обстановці, мати 

уявлення про місце та статус України в сучасному 

світі. 

ПРН2. Вирішувати практичні професійні завдання в 

сучасних умовах державотворення, формування 

ринкової економіки, становлення багатопартійної 

системи і відповідних соціально-політичних 

відносинах в Україні. 

ПРН3. Обґрунтувати свій світогляд та громадську 

позицію. 

ПРН4. Аналізувати соціально-значущі проблеми і 

процеси, факти і явища суспільного життя. 

ПРН5. Володіти методологією і методами пізнання, 

творчої діяльності при вирішенні професійних 

завдань, розробці соціальних заходів, організації 

міжлюдських відносин. 

ПРН6. Давати раціонально – критичну оцінку своїм 

діям з позиції професійної діяльності та активної 

життєвої позиції. 

ПРН7. Формувати сучасну історико-політичну 

культуру і відстоювати свою життєву політичну 

позицію. 

ПРН8. Об'єктивно і критично оцінювати життєво-

важливу соціальну інформацію, вносити посильний 

вклад у гармонізацію людських, міжнаціональних 

відносин. 

ПРН9. Формувати та чітко розуміти свої громадянські 

права і обов'язки, відстоювати принципи 

громадянського суспільства і правової держави. 

ПРН10. Користуватися історичними джерелами та 

довідковими матеріалами з історії України. 

ПРН11. Орієнтуватися в проблемах розподілу влади, 

формах державного управління. 

ПРН12. Давати раціонально-критичну оцінку діям 

різних політичних сил з позиції загальнонаціональних 

інтересів України. 

ПРН13. Діагностувати і аналізувати стан соціально-

психологічного клімату в колективі, причини 

конфліктів, використовувати соціальні резерви 

підрозділу. 

ПРН14. Використовувати соціально-виробничі умови 

при профадаптації робітників. 



 

ПРН15. Зміцнювати трудову дисципліну, розв'язувати 

міжособистісні та трудові конфлікти. 

ПРН16. Вирішувати соціальні та побутові проблеми 

робітників підрозділу. 

ПРН17. Давати наукове тлумачення особливостей 

ринкових перетворень економіки України, інтеграції 

України в систему міжнародного розподілу праці. 

ПРН18. Приймати практичні рішення щодо 

оптимального застосування професійних знань в 

інтересах становлення незалежної України. 

ПРН19. Проявляти відповідальність  і творчу 

ініціативу з питань ринкової трансформації 

економіки України при виконанні своїх професійних 

обов'язків. 

ПРН20. Підвищувати фаховий і культурний рівень 

фізичної і психічної якості, покращувати 

психологічний  клімат і трудову активність у 

колективі. 

ПРН21. Створювати належні культурно-побутові 

умови праці, забезпечувати матеріальне і моральне 

стимулювання, а також відповідний рівень заробітної 

плати в залежності від трудового внеску робітників 

підрозділу. 

ПРН22. Раціонально використовувати природні 

ресурси на підприємствах суднобудівної галузі. 

ПРН23. Застосовувати досягнення науково – 

технічного прогресу щодо охорони навколишнього 

середовища. 

ПРН24. Чітко визначити і користуватися вдома 

формами ділового мовлення: усним та писемним. 

ПРН25. Дотримуватися норм сучасної літературної 

мови, логічно, точно і послідовно формувати думку. 

ПРН26. Логічно і послідовно давати стислу 

інформацію з питань професійного спілкування в 

колективі. 

ПРН27. Застосовувати основні правила оформлення 

документів, добирати відповідні терміни з фаху для 

грамотного оформлення ділових паперів. 

ПРН28. Читати, відповідати на запитання, вести 

бесіду в обсязі необхідного спілкування в соціально-

побутовій, культурній і професійній сферах. 

ПРН29. Розуміти іноземну мову і розвивати 

практичні навики ділового професійного 

спілкування. 

ПРН30. Володіти іноземною мовою в письмовій 



 

формі і складати ділові листи, контракти, тощо. 

ПРН31. Виконувати нескладні розрахунки при 

виконанні проектувальних робіт. 

ПРН32. Користуватись програмами підготовки та 

розробки проектної конструкторської та 

технологічної документації. 

ПРН33. Аналізувати результати професійної 

діяльності щодо підвищення якості продукції. 

ПРН34. Використовувати результати аналізу для 

управління та корегування виробничого процесу. 

ПРН35. Створювати належні умови безпеки 

життєдіяльності, забезпечувати санітарно-гігієнічні 

умови праці робітників. 

ПРН36. Забезпечувати навчання, проводити 

інструктаж, користуватися інструктивно-методичною 

документацією. 

ПРН37. Проводити нескладні та необхідні 

дослідження міцності окремих елементів корпусу 

судна. 

ПРН38. Робити відповідні висновки та надавати 

рекомендації щодо доцільності використання у 

виробничому процесі. 

ПРН39. Робити правовий аналіз конкретних 

суспільних відносин, розв'язувати правові ситуації. 

ПРН40. Вільно орієнтуватися у вирішенні питань 

правового характеру в професійній діяльності. 

ПРН41. Використовувати математичні методи 

розрахунків та проектування в практичній професійній 

діяльності. 

ПРН42. Створювати бази даних. 

ПРН43. Використовувати інтернет-ресурси. 

ПРН44. Застосовувати сучасні інформаційні 

технології. 

ПРН45. Використовувати базові знання з фізики, 

математики, для засвоєння фахових дисциплін. 

ПРН46. Використовувати базові знання з 

електротехніки, креслення, технічної механіки, 

інформатики для вирішення практичних задач 

професійного характеру. 

Комунікація ПРН47. Володіння основними термінами та 

поняттями культурології та соціології на рівні 

відтворення, тлумачення та використання в 

повсякденному житті. Демонструвати навички 

письмової та усної загальної та професійної 

комунікації. 



 

ПРН48. Діяти соціально-відповідно та громадсько-

свідомо на основі етичних міркувань (мотивів), поваги 

до різноманіття та толерантність.  

ПРН49. Застосовувати вербальні та невербальні 

інструменти у міжособистісному спілкуванні і 

демонстрації власних результатів; дотримуватись 

професійних етичних стандартів. 

Автономія і 

відповідальність 

ПРН50. Демонструвати навички самостійної роботи, 

гнучкого мислення, відкритості до нових знань, бути 

критичним і самокритичним. Проявляти ініціативу та 

підприємливість, адаптуватися та діяти у нових 

ситуаціях; виконувати професійні функції як 

самостійно, так і в групі під керівництвом лідера. 

 

 

  



 

3. Перелік освітніх компонентів 

Код н/д 

Компоненти освітньої програми 

(навчальні дисципліни, курсові проекти 

(роботи), практики, кваліфікаційна 

робота 

Кіл-ть 

кредит

ів 

Форма 

підсумко-

вого 

контролю 

1 2 3 4 

1. Нормативні навчальні дисципліни 

1.1 Дисципліни, що формують загальні компетентності 

ЗК 1.1.01 Основи філософських знань  1,5 залік 

ЗК 1.1.02 Культурологія 1,5 залік 

ЗК 1.1.03 Фізичне виховання  4 залік 

ЗК 1.1.04 
Українська мова (за професійним 

спрямуванням) 
1,5 залік 

ЗК 1.1.05 
Іноземна мова (за професійним 

спрямуванням) 
6 екзамен 

ЗК 1.1.06 Основи правознавства  1 залік 

ЗК 1.1.07 Історія України 1,5 екзамен 

ЗК 1.1.08 Соціологія 1,5 залік 

ЗК 1.1.09 Економічна теорія  1 залік 

ЗК 1.1.10 Вища математика 1,5 залік 

ЗК 1.1.11 Фізика  1,5 екзамен 

ЗК 1.1.12 
Технологія металів і конструкційних 

матеріалів 
1,5 залік 

ЗК 1.1.14 Технічна механіка 1,5 залік 

ЗК 1.1.16 Теоретичні основи електротехніки 1,5 екзамен 

ЗК 1.1.17 Спеціальне креслення 1 залік 

ЗК 1.1.18 Основи метрології і електричні виміри 1,5 залік 

ЗК 1.1.19 Безпека життєдіяльності 1,5 залік 

ЗК 1.1.20 Основи екології 1,5 залік 

Разом за циклом 32,5  

2. Дисципліни, що формують спеціальні компетентності 

СК 1.2.01 Загальна будова і технічні засоби суден 1 залік 

СК 1.2.02 Суднові електричні апарати 1,5 екзамен 

СК 1.2.03 Суднові електричні машини 1,5 екзамен 

СК 1.2.05 Суднові автоматизовані електроприводи 3 

екзамен, 

курсова 

робота 

СК 1.2.06 Суднові електроенергетичні системи 3 екзамен 

СК 1.2.07 Автоматизація технічних засобів суден 2 залік 

СК 1.2.08 
Налагодження, обслуговування і ремонт 

електроустаткування 
1,5 залік 

СК 1.2.09 Технічні розрахунки на ПЕОМ 2 залік 

СК 1.2.10 
Економіка, організація та планування 

виробництва 
2 екзамен 



 

СК 1.2.11 Охорона праці 1 залік 

СК 1.2.12 
Суднові системи зв’язку, навігації та 

керування 
2 залік 

СК 1.2.13 Суднова світлотехніка 1,5 залік 

СК 1.2.14 
Основи електроніки і мікропроцесорної 

техніки 
1 залік 

СК 1.2.17 Технологічна практика 15 залік 

СК 1.2.18 Переддипломна практика 6 залік 

СК 1.2.19 Дипломне проектування 7,5  

Разом за циклом 51,5  

Загальний обсяг нормативних компонент 84  

2. Вибіркові навчальні дисципліни 

2.1 За вибором закладу освіти 

ВНД 2.1.1 Психологія 2 залік 

ВНД 2.1.2 Електрохімія 2 залік 

ВНД 2.1.3 Основи радіотехніки 2 залік 

ВНД 2.1.4 Основи енергозбереження  2 залік 

ВНД 2.1.5 
Суднові інформаційно-вимірювальні 

системи 
2,5 залік 

ВНД 2.1.6 
Технічна діагностика суднового 

електрообладнання 
2,5 залік 

ВНД 2.1.7 Автоматизовані гребні електричні установки 2,5 залік 

ВНД 2.1.8 
Технічна експлуатація суднового 

електрообладнання 
2,5 залік 

2.2 За вибором здобувачів освіти 

ВНД 2.2.1 Дисципліни за вибором здобувачів освіти 12 залік 

Разом за циклом 30  

Загальний обсяг вибіркових компонент 30  

Семестровий контроль 6  

Загальний обсяг освітньої програми 120  

 

  



 

4. Форма атестації здобувачів освіти 

Форма 

атестації 

здобувачів 

фахової 

передвищої 

освіти 

Атестація випускників освітньо-професійної програми 

«Монтаж і обслуговування електроустаткування суднового 

електрообладнання» проводиться у формі публічного захисту 

кваліфікаційної роботи фахового молодшого бакалавра 

(дипломного проєкту). 

Вимоги до 

заключної 

кваліфікаційної 

роботи 

ВПУ №21 м. Миколаєва розробляє та затверджує: 

− вимоги до написання дипломного проєкту 

− порядок перевірки дипломного проєкту на плагіат. 

Державна атестація освітньої складової здійснюється 

шляхом публічного захисту дипломного проєкту перед 

комісією, склад якої затверджується директором ВПУ №21. 

Головою ДКК затверджується представник іншого 

навчального закладу, або представник роботодавців. 

Вимоги до дипломного проєкту: 

− дипломний проєкт – це самостійна індивідуальна робота 

з елементами дослідництва та інновацій, яка є підсумком 

теоретичної та практичної підготовки в рамках нормативної та 

варіативної складових освітньо-професійної програми; 

− в обов’язковому порядку дипломний проєкт повинен 

містити розроблені здобувачем освіти обчислення, розробку 

технологічного процесу, організаційну та економічну частину, 

інші види технічного опису; 

− графічна частина дипломного проєкту повинна містити 

креслення, що відповідають вимогам ЄСКД. 

Кваліфікаційна робота є документом, на підставі якого ДКК 

визначає рівень теоретичної підготовки випускника, його 

готовність до самостійної роботи за фахом і приймає рішення 

щодо присвоєння кваліфікації фаховий молодший бакалавр з 

монтажу і обслуговування електроустаткування суднового 

електрообладнання, електромеханік загальносуднового 

електроустаткування та видачу диплому. 

Захист дипломного проєкту проводиться у терміни, що 

передбачені навчальним планом. До атестації допускаються 

здобувачіосвіти, які виконали всі вимоги освітньої програми 

та навчального плану. Результати атестації визначаються 

оцінками за національною 4 – бальною шкалою ( «відмінно», 

добре», «задовільно», «незадовільно») та шкалою ЄКТС – 

середньозважений бал. 

Атестація здійснюється відкрито і публічно. 

  



 

5. Структурно-логічна схема освітньої програми 
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6. Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої 

освіти 

 

У Вищому професійному училищі № 21 м. Миколаєва функціонує 

система внутрішнього забезпечення якості фахової передвищої освіти, яка 

передбачає здійснення таких процедур і заходів: 

1. визначення принципів та процедур забезпечення якості фахової 

передвищої освіти; 

2. здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх 

програм; 

3. щорічне оцінювання здобувачів фахової передвищої освіти,  

педагогічних працівників закладу фахової перед вищої освіти та регулярне 

оприлюднення результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті закладу 

фахової перед вищої освіти, на інформаційних стендах та в будь-який інший 

спосіб; 

4. забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних працівників; 

5. забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації 

освітнього процесу, у тому числі самостійної роботи здобувачів освіти, за 

кожною освітньою програмою; 

6. забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного 

управління освітнім процесом; 

7. забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені 

фахової передвищої освіти та кваліфікації; 

8. інших процедур і заходів, спрямованих на підвищення якості 

освіти. 

 

 


