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швРвдмовА
9св|тньо-наукова програма с нормативним документом' який

регламентуе нормативн|, компетентностн|, квал1ф1кац|йн1, орган|зац|йн1,
навч€ш1ьн1 та методичн| вимоги у п1дготовц! здобувач|в вищо| осв|ти третього
(осв|тньо_наукового) р|вня з галуз| знань 15 <Автоматизац|я та
приладобудування), спец|альност1 151 <<Автоматизац|я та комш'тотерно-
1нтещован1 технолог!|>.

Фсв|тньо-наукова програма заснована на компетентн|стному п|дход|
п|дготовки здобуван!в вищо? осв|ти третього (осв!тньо-г1аукового) р!вня галуз|
знань 15 <<Автоматизац|я та приладобудування))' спец|альност| 15 1

<Автоматизац1я та комп'тотерно-|нтещован| технолог!]>.
Розроблено робоното проектного щупо1о []ентральноукра}нського

нац|онального техн1чного ун|верситету у склад!:
Фса0чшй €ере!й |вановаа'с - гарант програми, доктор техн1нних наук'

професор, зав|дувач кафедри автоматизац!| виробниних процес|в
1-{ентральноукра?нс ького нац1 онал ь ного техн ! чно го ун | верситету ;

[{онёратпець Басшль Флексанёровин - доктор техн1чних наук, професор
кафедри автоматизац|| виробниних процес|в |{ентральноукра|нського
нац1онального техн|чного уш1верситету;

Б!хрова '\аршса !-риеор[вна - ка|1дидат техн1чних наук' професор, декан
факультету автомат|4ки та енергетики !-{ентральноукра|нського нац!онального
техн1чного ун !верситету;

Ёал!ч Б!кгпор Ау/цхайсловцч- кандидат техн|чних наук' професор кафедри
автоматизац|| виробниних процес!в 1]ентральноукра?нського нац|онального
техн1чного ун|верситету;

3озуля Балер[й Анаупол!йовцч - кандидат техн!чних наук' доцент кафедри
автоматизац|| виробниних процес1в 1-{ентральноукра|нського нац!онального
техн|чного ун|верситету;

|{орядок розробки' експертизи 1 затверАження програми регул}оеться
пунктом 8 статт| 36 3акону 9кра|ни <|{ро ви{{} осв|ту>.

|{рощама погоджена з вченою радого факультету, схвалена }'[ауково-
методично}о радо}о та затверджена Бченото радо}о 1_{ентральноукра?нського
нац|онального техн|чного ун|верситету.

о (ей стандарт не може бути повн!стго чи частково в[дтворений, тиражований
розповс!од>кений без дозволу !_{ентральноукра|нського нац!онального техн|чного ун1верситету



1. ||роф!ль осв1тньо! програми <<Автоматизац1я та комп'1отерно_

! !

спец!альн!стпо 151 <<Автоматизац|я та
комп'ютеоно-|н1'е!. :: 1- 3агальпа

!

|[овна на3ва вищог(
навчального закладу т,
структурного
пйоозд1лу

!_{ентраль ноукра|нський нац ! он ал ьн и й техн | ч н ий ун ! верситет, факультет
автоматики та енергетики, кафелра а втоматизац!| вироб н ин их процес !в

€туп!нь вищо| осв!ти
та на3ва квал!ф!кац1!
мовою ориг!налу

доктор ф1лософ!|;
ква-г:!ф!каш|я: доктор ф|лософ|| з автома.;'изац!} та

комп' ютерно-|нтегрован их технолог!й, спец!ал ьн|сть 1 5 1

Автоматизац|я та кс;мп'ютерно-1нтегрован| технолог!|
з одн]с*о спец1ал|зац|скэ: автоматизац!я процес|в керування

Фф!ц!йна назва
осв!тньо[ програми

ос*;'н''_''укова програма <Автоматизац| я та ком п' к;терно- ! нтегрован1

технолог![>

1ип диплому та обсяг
осв!тньо! програми

диплом доктора ф!лософ||;
4 академ1чних роки. обсяг осв|тньо| складово| 45др94чт:ч!(1€

[{аявн1сть акредитац1'[ Акоедитусться вперше

[1икл/р!вень нп( у-ра{"й - 9 р!вен,, ро - вь1вА * трет!й цикл, Ё!Р _ !-!! _ 8 р|вень

[1ередумови освпйй *у" | н ь маг!стра (осв|тньо-квал |ф ! каш|йний р | щдд :<сц9ц|ал]с10

Р1ови викладання ]/кра|нська
1ерм!н д|[ осв!тньо|
ппограми

2024 р.

1нтернет-адреса
пост|йного розм|щення
опшсу осв!тньо!
програмп

2 йета осв|тньо| пшогодми

|!реАметна область
(галузь 3нань'
спец1альп!сть,
спепп!ал!заш!я)

Ф'ф'.",, та розвиток загальних ! наукових компетентностей для забезпечення п|дготовки

''.'''*'-|ф!кованих 
науковц1в 1 науково-педагог|чних кадр1в у галуз| автоматизац!| та

приладобулування з використанням коплп'готерно-1нтегрованих технолог|й, шляхом зд!йснення

,'у*''"*_ досл1д>кень ! отримання нових та|а6г; практично спрямованих результат!в, а тако)к

п1дготовк ,]._- ] 3**ава ;о!програми]-_-- 'т] * *;;ктеристика осв''н"о! програми _:.]
|_алузь знань 15 - Автоматизаг1!я та прилад0буАування,

опец|альн!сть ] 5 1 Автоматиз::ц!я та кошлп'готернс::-1нтегрован1

технолог1|
з одн!ск': спец!ал;зац!ск]: автоматизац'я процес!в к ання

Фр!снтац!я осв|тпьо!
програми

Фсв |тн ьо-науково1 програма.
9ауков! досл!д>т<ення з новими та удосконаленими, практично спрямованими

ц!нними теоретичними | м9

0сновний фокус
осв1тньо! програми
спец!ал!зац!!

3агальний:
охопл}ос вс| стад!| }киттевого ци1о1у автоматизованих систем керування'

вкл}оча}очи розроблення, досл!д;тсення. експлуатац!ю та утил|зац|го. Ёаукова та

практична знаиуш!сть розв'язання проблем, притаманних дан!й спец1альност1'

поляга€ у створенн; й улоскон:шенн! засоб!в технолог|чного, |нформац!йногс

та математичного забезпеченн я, як| гарантують висок| як!сн! та к1льк1сн|

показники процес!в в орган1заш!йно-техн!чних об'сктах ! комплексах' !, як

насл|док, '!д"'щ"",, якост|, продуктивност1. над|йност!, ритм!нност|'
конкурентоспромо)!(!'!ост! останн!х в р1зних галузях народного господарства'

€пец!альний:
€ п е ц! шп !з о оц1я кА в тооо.то ппо ас.э с с ц!;л лт р о с6е с !в ке ру в п ! ! 1 !ю)

п|двищення якост!, продуктивност!, над1йност!, ритм|нноот|

конкурентоспромо)кност1 орган!зац|йно-техн1чних об'скт!в в р!зних галузя}

наоодного господарства в результат! ви



напрямами:
_ метод|в створення автоматиз0ваних систем керування (Аск) процесами т€

комплексами р|зног0 призначення.
_ формал!заш1| завдань керування с|спадними орган!зац!йно-техн!чнимр
об'ектами та комплексами. розроблення критер;тв оц1нювання якост| ]хньогс

функц|онування.
- моделювання об'ект|в та систем керування (статинн| та динам1нн1
стохастичн| та 1м!тац1йн!, лс'тг|ко-динам!чн] тощо модел!).
_ 1нформаш1йного та програмного забезпечення А€}( орган!зац|йно-техн!чнимр
об'ектами та комплексами.
- 1дентиф1кац!:'та контролю параметр1в об'скт|в керування в р!зних галузях
народного госг!одарства.

Фсобливост! шрограми Фсв!тня складова програми становить 45 кредит!в сктс. [1рограма

реал!зусться у невеликих групах досл|дник]в за одн!с:о спец!ал|зац|сю;

автоматизац|я процес!в керування. [1рограма передбаиас диференц]йований
п|дх|д до асп!рант!в очно| ! заочно| форми навчання та здобуван1в.

[1рограшса передбанас 33 кредити сктс (7з,зоА зага.[]ьного обсягу) лля
обов'язкових нав!{альни-х дисципл!н, з яких:

- 4 кредити сктс в!дведено на здобуття загальнонаукових (ф|лософських)

компетентнстстей:

-6 кредит!в сктс спрямовано на освосння мовних компетентностей;

-8 кредит1в сктс для набуття ун!версальних навичокдосл!дника;

-15 кредит1в сктс передбаиено на дисципл:ни профес!йно| п|дготовки.

Браховутоии студентоцентрииний аспект реал1зац!} компетентн!сного п|дходу

програмото передбанено 12 кредит|в €(1€ (26,1о^ заг'шьного обсягу) для ви-

б!ркових дисципл|н.
Фсв1тньою складовок) програми передбаяено проход)кення педагог!нно| прак'

тики.
Ёаукова складова !!рограми. Ёаукова склад0ва осв!тньо-науково| програмг

передбанас зд|йснення власних наукових досл|д>т<ень п|д кер!вництвом одног(
або двох наукових кер|вник!в з в!дпов1дним оформленням одеря(ани}

результат!в у вигляд! дисертац!|. [и складова програми не вим!ргостьс;

кредитами сктс. а оформлк-:сться окремо у вигляд! |ндив!дуа-гпьного план)

науково] робс:ти асп!ранта ! с складс':во}о частиною навчального плану.

4 - [|виддтш!сть випускник!в до {|рац€вла[штування тд подцщцщогодз9з3ццд
[1ридатн!сть до
||рацевла!||тування

Аосл|дницька та вик"'1адацька д!яльн!сть у
| нтегро ваних технолог]й.

сфер! автоматизац1| та комп'тотерно-

Адм|н|стративна та управл1нська д[яльн1сть у
ком п'тотерно-1 нтегрован их технолог1 й'

сфер! автоматизац1} та

[1осади зг|дно класиф!катора профес|й )/кра|ни. Асистент (2з10.2), доцен1

(2310.1), професор (2310.1), директор (кер|вник) малого промиоловогс

п!дприемства (ф1рш:и) (1312), директор (нанальник) орган1зац|| (досл1дно!,

конструкторсько|. проектно}) (1210.1), лиректор (нанальник) профес|йногс

навч'шьно_виховного закладу (профес|йно-техн|чного училища' профео|йногс

училища !т. !н.) (1210.1). лиректс';р (на.:альник. 1нш-:ий кер!вник) п1дприсмствс

( 1210.1)' директор (ректор. нанальник) вищого навч.шьного зак.]1ад}

(техн1куму, колед)ку' !нстит1т1'. академ!|, ун1верситету |т. |н.) (1210'1)

директор курс!в п!двищення квал1ф!каш|т ( 12 ]0.1)' директор науково'

досл1дного !нституц ( 12|0. 1), директор центру п!двищення квал|ф!каш!'

(122ч.4) зав|дуван (начальник) в|лл!лу (науково-досл!дного

конструкторського, проектного та 1н.) (12з7.2), зав!дуван в|дд1лення у коледя(

(1229.4). зав!луван лаборатор!| (науково-досл|дно|, п!дготовки виробництва

(12з7.2), енергетик (3113), головний енергетик {1222.1), молод:ший наукови|

сп!вроб|тник (автоматизаш!я) (214з'1). науковий сп!вроб1тник (автоматизац|я

(214з'|).
[1одальппе навчання н*,'",, для розвитку та самовдооконалення у науков!й та пр9ф!!цщ



сферах д|яльност|, а тако)к 1нгших спор1днених г;шузях наукових знань:

- п|дготовка на 10-ому (постдокторськопшу) р!вн| }-{Р( 1/кра}ни у галуз.

автоматизац!я та комп'ютерно-! нтегрован | технолог !|:

- нав!!ання на 9-ому (Аокторському) р|вн! }1Р( !кра1ни у спор1Анених га-'1узя}

наукових знань;

-осв!тн! програми. досл!дницьк| гранти та стипенд!| (у тому числ! 1

закордоном)' що м|стять додатков1 осв1тн| компоненти.
5 - Бикладання та оц{п:овання

Бикладання та
навчання

пр**д**" лекц;йних, практичних та лабораторних занять, трен!нг!в;

орган1заш|я майстер-ш:ас|в, круглих стол|в, наукових конференц!й та

оем!нар!в; за.|тучення асп|рант!в до унаст| в проектних роботах, конкуроах,

грантах та науково-досл!дних заходах' застосову1оться 1нновац|йн| текнолог!}

дистанц|йного навчання.

Фц!нговання о*!-', стотслс)ова пр()?рш|1ш. ]7оттто,т.гуцй ко/!111ро.]!ь знань асп|рант1в

проводиться в усн!й форм! (опитування за результатами опрацьованого

матер!алу).
1!ёсулоковий кот;лтэ;эоль знань у вигляд| екзамену/зал|ку пр0водиться у
письмов!й форм|, з подаль1ло1о усною сп!вбес|дою.
Форми контрол}о: усне та письмове опитування. тестов] завдання за

допомог0ю комп'ютера. захист лабораторних, практи!!них та !ндив1дуальних

роб!т тощо
3добувану вищо| осв!ти надас| ься право зарахування результат1в навнання'
'здобутих у !нгших закладах, та в неформацьн!й осв!т|.

Фц!нговання навчальних досягнень зд|йснкэ€ться за 4-бальною нац!ональното

11]к'шо}о (<в!дм|нно>>' кдобре>, кзадов]льно) та (незадов1льно>); 2 р|вневого
вербальною на:1!ональнок) 1;'|кало}о (кзараховано) та (не зараховано>) та 100-

бального 1].[к'шок) сст5 (А. в, с, о, в, Р. гх).
1!щково сюпсос)с:вп !1ро?р&ф1ш, Фц!нкэвання наукс'тво| д!яльност! асп1рант|в

(здобуван1в) зд|йснюсться на основ! к!льк!сних та як|сних показник!в, що ха-

рактери3у}оть п|дготовку наукових праць, участь у конференц|ях, п!дготовку

окремих частиг| дисертац!| в!дпов|дно до затверд)кеного !ндив!дуального пла_

ну науково| роботи асп!ранта. 3в1ти асп!рант|в за результатами виконання

|ндив|дуального плану, щор|чно затверд)куються на зас1данн! кафедр та вче-

н!й раа! ун!верситету з рекомендац!сю продов)кення (або припинення) на-

вчання в асп1рантур!. {{!ншевим результатом нав[|ання асп|ранта (здобувана) е

налея(ним чином оформлений, за результатами наукових досл;д)|(ень, рукопис
дисертац1т, !/ публ1нний захист та присуд}|{ення йоплу наукового сцпеня
доктора ф1лософ!| з галуз1 знань авт0матизац|| та приладобуАування, з|

спец]альност! 1 5 1 <Автоьцатизац1я та комп'ютерно-!нтегрован| технолог|[>.

6 _ ||рограмн! компетентност!

!нтегральна
компетентн!сть

3датн|сть розв'язувати комплексн! проблеми в галуз1 автоматизац1т та

комп|ютерно-!нтегрованих техн0лог1й, проводити досл!дницько_!нновац!йну

д!яльн!сть, !щ передбача€ глибоке переос.\{ислення наявних та створення

нових ц!л!сних знань. а тако)!{ практи!!не впровадження ощиманих
0езультат!в.

3агальн!
компетентност1 (3()

3(.1 3датн!сть до ц!л1сного викладу основних проблем ф|лософ!| на р!вн
эб'сктивного. 1деолс';г! чно незаан г0!(ованого сучасного бачення.

3(.2 (омплексн!сть в орган!зац|| творно1 д[яльност! та процесу проведенн'

:{аукових досл|д;кень. 3датн!сть генерувати нс:в! науково-теоретинн! т2

практично спрямован1 !де| (креативн|сть). 3датн!сть оц!нговати та забезпечуватР

високу як|сть виконаних роб1т'
3(.3 3датн|сть бути крити!1ним та самокрити!!ним. 3датн!сть критичнс

)приймати та анал!зувати ну>т<! думки й 1де|. 1шукати власн| шляхи вир1шенн'

проблеми, рецензувати науков! публ]кац!| та автореферати, зд1йснюват}

критинний анал1'з власних ма':'ер!:ьп!в'

3(.4 (омплексн!сть у розробц! та реал|зац!т



3датн|сть розробляти та реал!зовувати науков| проекти ! програми в галуз!

1втоматизац!т та приладобулуванн!, як!сть яких мо)ке бути визнана на

-*ац1ональному та м !>тснародном)' р!вня х.

31{.5 3датн]сть до науково-профес1йного !н:шомовного мовлення. 3датн|сть

3икористовувати 1ноземну мову для представлення наукових результат!в в усн{й
га письмов|й форп,тах, для розум|ння !н|1!омовних наукових та профес1йних

гекст;в для сп!лкування в |нш-:омовному науковому 1 профес!йному

]ередовищах.
31{.6 (омплексн!сть у педагог|нн1й д!яльност! щодо орган13ац;т та зд|йснення

3,св1тнього процесу. навчання, виховання, розвитку ! профес!йно| п!дготовки

эцдент! в до певного виду профес !йно_ор!снтованот д|ял ьност1.

зк.7 (омплексн!сть у формуванн! структури дисертац!йно| роботи та

рубрикаш!? 11 зм!стовного наповнення; здатн!сть планування та управл!ння
часом п]дготовки дисертац!йного досл1дх<ення та у публ!ннстму представленн1,

захист| результат1в дисертац!йного досл1дясення.

Фахов!
компетентност1
спец!альност! (Ф1$

Ф1(.1 (омплексн!сть у використанн! 1нформац!йних технолог!й' 3датн1сть

]аотосувати навички реал|заш|| 1нформаш!йних технолог1й в сучасних методах

геор1| керування. 9м!ння застосувати навички реа-гг!зац|| комп'ютеризаш|!

!нформаш!йних процес!в при проектуванн1 суиасних автоматизованих систем.

Ф|(.2 3датн!сть шрс:леш1онструвати знання ! розуш:!ння сучасних наукових

геор1й ! метод!в. та вм!ння !.х ефективно застосовувати для анал|зу, синтезу та

эптим1зац![ систем автоматизованого керування технолог!чними процесами та

комп'ютерно-!нтегрован их технолог! й ;

Фк.3 1{омплексн|сть у волод!нн! !нформаш1с}о щодо сучаоного стану 1

генденц!й розвитку св|тово| 1 в!тчизняно| автоматизац1[та приладобудування.

Ф(.4 3датн!сть застосовувати су'пасн! методи !дентиф!кац|1 та побулови

математичних моделей технолог|чних об'ект!в, та сунасн! системи

автоматизован0г0 [ !роектуван ня комп'ютер но- | нте грован их технолог!й;

Ф1{.5 (омплексн!сть у використання р!зних техн1чних засоб|в керування

автоматиз0ваних систем виробництва. !м!ння продемонструвати знання щодс
обладнання та автоматизац!| технолог!чних процес!в р1зних виробництв' знанн'

принцип1в вибору та встан0влення контролер1в у комплекс! з |нгпимр

техн1чними засобами в з,ше)!(ност| в!д техн!чного завдання та в1д самот оистемР

автоматизац;т.
Фк.6 (6:мплексн|сть у проект1,ванн1 комп'готерно-!нтегрованих систе1у

автоматизац|} технолог!.:них прошес!в. }шт|ння проектувати та створюватр

автоматизован| системи з комп'[отерно-!нтегрованими технолог|ями дл'

керування динам!нними, стохастичними або орган!заш!йно_техн!чнимр

об'сктами та системами.

пРн.1 3нсунгс:т п1а рсэзу.оо.йсг;я 1ноземно1 мови, с;.ц!гстт:с п1а [!авцкь

]икористовувати 1[ для представлення наукових результат!в в усн|й та письмов1й

}ормах, роц.тт!тп*я !ншц':п:овних наукових та профес|йних текст1в, влл'1г;ня пос

||а(]шчк|! сп!:псувант:я в !ншомовному науковому ! профес!йному середовищах|
'з.ут!тптя працювс!|11ц сп1льно з досл1дниками з !нших кра|н.

[1Рн.2 3тчантуя тэтст розу':л!т'с,,г.я; 
'геор|| та методолог|[ системного анал!зу, етап1г

эеал1зац|| системн0го п!дходу при досл1дясенн! прошес1в та явищ у автоматизац!'

га приладобуАуванн1. Б.ут!гттця !11а г!ав'[!ч.к1! використовувати методолог[к

]истем ного анал!зу у авто ма'гизац!| та п рилалобуАуван н !.

пРн.3 3натут+:а лл!ст 1':с:з.|:'тл1л;т:1; ()сновних теорети!!них понять у галуз

:нформаш1йних текнс'тлог|й та !нформаш!йних систем. 3лчатуня методик т.

'".'р".*|' обробки великих птасгтв!в даних за допомогою !нформаш!йни>

гехнолог!й. Б.ут}нн;; /,1с! /1авш|!кц використовувати сучасн! !нформаш|йн

гехнолог!| для обробки та анал!зу результат!в експеримент€шьних досл!д:кень, !)

представлення та тлумачення.
пРн.4 3гссттугтя основних понять ]!1атематично] статистики та математични)



!в моделговання' Б.т;1т;ня !11.а |!ав!,!|'к1' застосовувати методи математич

пРн.5 1у:агугтя 1па ро-}у.м'|н|,я метод|в наукових досл!джень, вм]нт!я !1!а

користовувати !! на р!вн; д0ктора ф1лософ1|.
пРн.6 Бул!т+т:я п1с! ||{|вшкш працк)вати з р1зними д}керелами, вишукувати

яти, ан'ш|зувати та систематизувати отриману 1нформаш|ю ' Розуло!

аукових статей у сфер| обрано!' спец!а.||ьност1. Бпт/нт;я !11а нав1!кш працювати

учасними б!бл1огра(;!чними ! реферативними базами даних' а та

укометричними платфорш1а1\4и, такими як \[е[: о[ 5с!епсе' 3соршз та1н' Б:и!н

1а 11а(]шк11 в!дсл!дковувати найнов!ш1 досягнення у автоматизац:1

адобудуванн! та знаходити науков! д}керела, як| ма!оть в!дношення

наукових |нтерес!в асп!ранта (здобувана). 3гуання, розула1т+ня, вл41!|ня

11к1/ вц1{ор1!сп1(п1ня правил цитування та посилання на використан1 ркерела

равил оформлення б1бл!ограф!иного списку. 1туання !11а розум!ння зм\оц

рядкурозрахункуосновнихк!льк|снихнаукометричнихпоказник|
ективност! науков0т д!яльност! (|ндекс ци'тування, !ндекс {|рш:а (!-:-1ндекс

мпакт_фактор. Б.м1тттт:с !'!1(! нав1/чк1! анал;зувати [нформаш!йн1 д)*(ерела, виявлят

ротир!ння | не вир|:ленн! ран|:ше проблеми або }х частини' формулювати робоч
1потези.

шРн.7 Бм!т;туя /па т!авшчки орган!зовувати творчу д!яльн!сть та про

роведення наукових досл|д;кень, оц|нювати та забезпечувати як!

иконуваних роб!т.
пРн.8 3туатсту;у, в.то,]тутуя п'!(! |!с|в1!|!ки розробляти та реал!зовувати науков

роекти 1 програми в галуз! автоь4атизац![ та приладобудуванн!-
пРн.9 3тус;гут;у; узоа рс;з.),т-цт]г;ня структури вищот осв!ти в !кра1н|. 3т;ання

ут!тутая використовувати: зак0н0дав!!е та нормативно-правове забезпеченн

ищот осв;ти, су.гасн! зас0би ! технолог![ орган!зац!| на зд!йснення 0св1

роцесу, р!зноман!тн1 прийоми виховнот роботи ']; студентами та |нновац:йн

етоди навчання. 3'т+ атуту:у специф! ки науково-педагог1чно[ д|яльност! викладач|

ищо1 11_!коли'

г!Рн.10 Бмй;т+я п1а 1!а(!цчк!г орган|зовувати творчу д!яльн|сть, роботу
ауковими статтями та допов!дями. Б.м!тттт'! !?'!а /!(!внчка, виконувати н2ш|е)кн!

риг|нальн! 1 придатн! для опубл|кування досл!д)кення у галуз! автоматизац1| т:

риладобудуванн|, сум;}кних '] ними сферах. Блц1нт;я п1а 111вш|[кц. орган1з(

амоперев|рку в|дпов!дност| матер|ал|в дисертац|йного досл|
ановленими вимогам.
пРн.1 \ Блт!ннуу !?1а [!ав![!к1! зд|йснкэвати ретроспективний анал;з науково

оробку у напрям! досл!дх{ення процес|в керування у ск.'1адних орган!зац1

!чних об'сктах та кош'1плексах.

пРн.12 3т+атутуя. ттэа розу.тт1г!н'| гене'зису розвитку науково| думки у
втоматизац!| процес!в керування. Бло!тутуя: п1а 1'!авц|!кц використов

атистичн| методи анал!зу та синтезу для встановлення тенденц1й та зм1

роцес!в у автоматичних та автоматизова.них системах керування.

пРн.13 Блс!ння п1(! !!а(!ц|!к[! виявляти та вир1тшувати науков| задач!

роблеми у галуз; автоматизац!| та приладобулуванн!, формулговати мец
1дач;, об'скт та предмет досл|ркення, формувати структуру дисертац1йног(

:л!д)кення та рубрикаш1к; й<эгс'т зм;стовного наповнення, а такоя( представ

асн; результати на розгляд колег.
пРн.14 Б'утйуту;т !11а 1!ав1/|!ки створювати нов| знання через ориг!нальн

1дхсення, як|сть яких мо'(е бути визнана на нац!ональному та м'жнародном

!внях, ведення наукових дискус|й на м1я<**ародному р|вн|, в1дстоювання вл

озиц|| на конференц|ях, сем|нарах та форум6х.
шРн.15 Б.ц!тстуя !па /!авш|!к[г публ!нно представляти' захищати результати

ц|йного досл'д){ення, обговорювати |х ! Аискутувати з науков0-

рофес|йною сп!льнотою, використовувати сунасн1 засо6и для в!зуально[

ц1| результат|в ди 1иного досл|дя{ення.
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пРн.16 3туауут'уу; концептуальних, теоретинних 1 методолог1нних осно!
анал1зу та синтезу ав'гош{атизованих систем керува!{ня окладними орган!зац!йно'
техн|чними об'сктами в обран!й галуз| виробництва. Б.пц|тптя 7па !!авшчк1

створ!овати та програш1увати роботу сучасних м!кропроцесорних абс
ком п'!отерно- ! нтегрованих систем керува'ння.

т1Рн.17 3наттня приншип!в та метод!в оц|нк;вання якост! процесу керуванн'
орган|зац!йно-техн!чним об'сктом у реальних умовах функш!онування' Блц1нну

!па }!ав1,шкн формал!зувати завдання керування та обгрунтувати вигляд критер!к
якост! його виконання та алгоритм його розрахунку'

пРн.18 3туатутуя принцип1в ств0рення стати!!них та динам|чних абс
ст0хастичних та !м1тац1йних, лог1ко-динам]чних тощ0 моделей орган!зац!йно"
техн!чних об'скт!в та систем. Б'и.]ння п1а навнчки |дентиф!кац1| моделей не

основ| експеримент'шьних даних.
пРн.19 3гуаптъу - методи створення мате]\4атичних моделей та !дентиф!каш!;

ск.'1адних орган!зац!йно-техн1.дних об'ект|в, !м!тац!йного м0дел}овання в

середовищ! $!п-тш[1п[ мАт[Ав" математи!!ну статистику ! числов1 методи в

ме)ках необх|дних лля реал!зац|:' моделей ! обробки експеримент'шьних даних.
['1етоди оптим!зац![ експерименту ! алгоритми для реал!зац|| вивчених метод!в:
в.ц1тттсс * створк)вати математичн! 1 |м!тац|йн| модел! об'скт|в керування,
проводити з ]х доломогого досл|д)(ення! складати плани повного факторногс

експери менц. статистичного анал !зу резул ьтат! в експерименц.
8 * Ресурсце забезпечення реал1зац1| програми

|{адрове забезпечення Розробники програми: 4 професори) з яких 2 доктори наук.2 кандидати наук'
та 1 доцент, кандидат наук' Бс! розробники с 1штатним сп{вроб!тниками
цнту. [арант осв1тньо| програ]\4и: Фсадиий с.|. * професор, д_р техн. наук'
зав!дуван кафедри авто},1атизац! 1 виробниних процес!в
['{ентральноукра|нського нац|онального техн!чного ун!верситету.
! викладанн| нав.:альних дисципл|н обов'язково| частини зм!сц навчання
беруть }!|8€ть доктори наук, професори, ка|{дидати наук' доценти, як! ма}оть
в1дпов!дний ота)к практинн0|, науково| та педагог!нно| роботи у в!дпов!дност1
до д!ючих кадрових вимог щодо забезпечення провадження осв1тньо|
д!яльност| для в!дпов!дного р!вня БФ (додаток 2 до /||ценз|йних умов
затверд)(ених |'!останс':уво:о (аб!нету й!г:|стр|в !кра|ни в!д 30.12.2015 р. ]ф
1 1 87).

Р!атер1ально-техн!.п не
забезпечецня

навч,!_пьн| корпуси;
гурто}китки:
предметн| аулитор||;
спец!ал !зован! лаборатор!|;
комп':отерн! ютаси:
пункти харчування,
то(]ки бездротовс';го досцпу до мере:к! 1нтернет;
мультимед! йне обладнання;
спортивний зал, спортивн! майданчики'

1нформаш!йне та
цавчально_методичне
забезпе.пення

о ф ! ц1 й н и й с айт |-{ Ё 1 ! : ]:-11 р;]Аз.ш_р=[гт1ц*1 цз
точки бездротового доступу до мере;тс{ |нтернет;
необме>кений доступ до мерех<! 1нтернет;
наукова б!бл !отека' читальн ! зали.
в!рцальне навчал ьне середовище йоо0 |е;

навчальн! ! рс:бон! г1лани:

граф!ки нав(]альн0го пр0цесу
навчальн0-методи.лгг| к()мплекси дисципл!н,
навчальн! та робо.;| програми дисципл|н:
сила6уси дисципл|н:



2. !}ерел!к компонент осв!тньо-науково[ програми та 11 лог|чна
посл!довн!сть

2.] |1еоел|к компонент Ф|[

- дидактичн| шлатер!али для самост1йно| та 1ндив1дуальнс':| роботи з дисципл!н;
_ програми практик;
- критер|| оц1нювання р|вня п1дготовки:
- пакети комплексних контрольних роб[т.

9 - Академ!чна моб!льн!сть

Ёац!ональпа кредитна
моб|льн!сть

Ёа загальних п!дставах в ме)ках !кра}ни.

1}1!яснародн! кредитна
моб!льн!сть

1. Ё|мецький аграрний центр (г{|мА|-\) - обм|н сп!вроб!тниками, розвиток
сп|льних навчань та 1нтенсивних курс!в; сп!льн1 науков| досл!дження; участь в

сем!нарах та академ![!них зустр!нах; обм|н академ!'лними матер|алами та

1нгпою д0речно}о ! нформаш!ею.

2. Асоц!ац!я <!(!_Ргапсе) - виробни.га практика. €тая<ування викладач!в та

науковц!в.
3. |1роект кБРА€й90] +) - розробка нових практик сп!вроб!тництва м!яс

лаборатор|яь:и та ун1верситетами на основ| взасмно| ви194ц.

Ёавчання !ноземних
здобувач!в вищо| осв!тш

Ёавчання !ноземних здобуван!в вищо| осв!ти проводиться на заг'шьних умовах
']а контрактнокл формою навчання' з д0датково}о мовною п|дготовкою.

е

нА3вА нАвчАльно{ дисципл1ни
(|льк]сть
кредит1в
вст5

Форма
ш|дсумк.
контрол
к)

0св!тня складова
@агаль[!онауковими(ф!лософськими)*9щ'"*'тностями

1.1 Ф1лософ|я науки 4 екзамен

Бсього 3а складово|о 4

Бсього 3а складово[о 6

3. Ёабуття ун1версальних навичок досл;д ника

3.1 |[едагог|ка вищот 1школи
1
_) за]1 к

з'2. 1нформац|йн| технолог|т в модел}ованн! та плануванн1

експеримент1в

з зал1к

-1.э.
}!1етодика досл|д)кення
дисертац|йно| роботи

та орган!зац|я п|дготовки
з зал|к

Бсього за складовою 9

4. 3цобуття компетентностей !3 спец|аль ост1

4.1 !нф'р''ц|йн| технолог!т в сучасн!й теор|| управл:ння 7 екзамен

4.2. 1дентиф1кац!я та модел!овання складних
багатовим|рних рухомих об'скт1в

4 екзамен

4.з. 9астотн! методи
керування

проектув ання стохастичних систем 4 зал1к

Бсього за складовок) 15

Раз:ом обов'язков| компоненти 34 7313 о



5. Биб!рков1 компоненти
5.1 Биб|ркова дисципл1на ]ф 1 4 зшт1к

5.2. Биб|ркова дисципл|на ]\ч2 4 зал1к

5'з ' Биб|ркова дисципл|на .}ф3 4 зал|к

Разом виб!рков| компоненти 12 26'7 ,А

6. [1рактич}|а п[дготовка
6.1 |{едагог1чна практика лиф. зал|к

Р азом осв!тня складова 46 100 уо

Ёаукова складова
1 1еоретии на таексшериментальна робота з об'сктом досл|дження.

|{убл|кац|я статей у фахових пер|одичних виданнях, } [.9. закордонних'
як| входять до наукометрииних баз.

2. }часть у м1жнародних та в1тчизняних науково-техн!чних, науково-
практичних конференц|ях, круглих столах, 1нтернет-конференц!ях,

проектах' грантах.
_). |1!дготовка дисертац{йно] роботи.
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