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ПЕРЕДМОВА 

Освітньо-професійна програма «Підйомно транспортні, будівельні,  

дорожні, меліоративні  машини та обладнання». є нормативним документом, 

який регламентує нормативні,  компетентностні,  кваліфікаційні, організаційні, 

навчальні та методичні вимоги у підготовці магістрів у галузі знань 13 

«Механічна інженерія»  спеціальності 133 «Галузеве машинобудування», 

спеціалізації «Підйомно транспортні, будівельні,  дорожні, меліоративні  

машини та обладнання». 

Освітньо-професійна програма заснована на компетентністному підході  

підготовки магістра у галузі галузі знань 13 «Механічна інженерія»  

спеціальності 133 «Галузеве машинобудування», спеціалізації «Підйомно 

транспортні, будівельні,  дорожні, меліоративні  машини та обладнання» 

Освітньо-професійна програма розроблена робочою групою кафедри  

будівельних, дорожніх машин і будівництва ЦНТУ складі:   

1. Настоящого Владислава Анатолійовича – кандидата технічних наук, 

професора ЦНТУ, завідувача кафедри будівельних, дорожніх машин і 

будівництва Центральноукраїнського національного технічного 

університету; 

2. Кулєшкова Юрія Володимировича – доктора технічних наук, професора, 

професора кафедри експлуатації та ремонту машин 

Центральноукраїнського національного технічного університету; 

3. Карпушина Сергія Олександровича –  кандидата технічних наук, доцент, 

доцента кафедри будівельних, дорожніх машин і будівництва 

Центральноукраїнського національного технічного університету. 

Порядок розробки, експертизи і затвердження програми регулюється 

пунктом 8 статті 36 Закону України «Про вищу освіту» . 

Програма погоджена з вченою радою факультету, схвалена Науково- 

методичною радою та затверджена Вченою радоюЦентральноукраїнського 

національного технічного університету.   

 

 



1. Профіль освітньо-професійної програми магістра зі спеціальності  133 

«Галузеве машинобудування», спеціалізації «Підйомно транспортні, 

будівельні,  дорожні, меліоративні  машини та обладнання» 

 

1 – Загальна інформація   

Повна назва вищого 

навчального закладу 

та структурного  

підрозділу  

Центральноукраїнський національний технічний  

університет,  

Факультет проектування та експлуатації машин, 

кафедра будівельних, дорожніх машин і будівництва; 

Ступінь вищої освіти та 

назва кваліфікації 

мовою оригіналу 

Магістр Магістр  з галузевого машинобудування за 

спеціалізацією «Підйомно-транспортні,будівельні, 

дорожні машини і обладнання»   

Офіційна назва 

освітньої програми  

«Підйомно транспортні, будівельні,  дорожні, 

меліоративні  машини та обладнання». 

 

Тип диплому та обсяг 

освітньої програми 

Диплом магістра, одиничний,  120 кредитів ЄКТС 

Акредитаційна 

інституція 

Назва організації - Акредитаційна комісія України Країна 

– Україна  

Термін акредитації 2027р. 

Цикл/рівень НРК України – 7 рівень, QFforEHEA – другий цикл, 

EQFforLLL – 7 рівень; 

Передумови Наявність ступеня бакалавра Вступні іспити з фаху та 

іноземної мови. Решта вимог визначаються правилами 

прийому на освітньо-професійну програму магістра 

Мова(и) викладання Українська 

Термін дії освітньої 

програми 

2022р. 

Інтернет-адреса 

постійного розміщення 

опису освітньої 

програми 

http:// brmb73@gmail.com. /osvitni-programi/ 

 

 

 

 

 



2 – Мета освітньої програми  

Підготовка висококваліфікованих кадрів у галузі механічної інженерії за 

спеціальністю «Галузеве машинобудування», спеціалізації «Підйомно транспортні, 

будівельні,  дорожні, меліоративні  машини та обладнання», що володіють 

розвинутими мовними компетентностями, сформованими універсальними 

навичками виконання проектно-конструкторської, дослідницької, управлінської, 

освітньої і підприємницької роботи с застосовунням сучасних методів проектування 

на основі моделювання об’єктів та процесів в галузях, що пов'язані з процесами 

проектування, виробництва та експлуатації  підйомно- транспортних, будівельних,  

дорожніх, меліоративних  машин при  роботі в технічних відділах машинобудівних 

підприємств, підприємств транспорту, відділах головного конструктора, науково-

дослідних лабораторіях і організаціях, у малих підприємствах, навчальних закладах 

тощо. 

3 – Характеристика освітньої програми  

Предметна область 

(галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація (за 

наявності))  

 13 – Механічна інженерія 

133– Галузеве машинобудування  

«Підйомно транспортні, будівельні,  дорожні, меліоративні  

машини та обладнання». 

Орієнтація 

освітньої програми 

Освітньо-професійна програма. 

 Структура програми передбачає оволодіння  поглибленими 

знаннями щодо проектування, виробництва та експлуатації 

обєктів машинобудування,  розв’язання наукових і 

методичних задач для самостійного вирішення науково-

технічних і практичних завданнь сучасного машинобудування 

на базі національної нормативної документації та 

міжнародних стандартів. 

 

Основний фокус 

освітньої програми 

та спеціалізації  

 

Основна програма охоплює всі стадії життєвого циклу 

машинобудівних систем, включаючи розроблення, 

виробництво, дослідження, експлуатацію та утилізацію. 

Наукова та практична значущість розв’язання проблем, 

притаманних даній спеціальності, полягає у створенні й 

удосконаленні засобів конструкторського, технологічного та 

інформаційного забезпечення, які гарантують високі якісні та 

кількісні показники процесів в організаційно-технічних 

об’єктах і комплексах і, як наслідок, підвищення якості, 

надійності, оптимізації термінів виробництва та ритмічності, 

конкурентоспроможності останніх в різних галузях 

господарства. 

 

 

 

 



Спеціалізація: 

проектування високоефективних, надійних, економічних і 

екологічно чистих, безпечних в експлуатації, естетично 

виразних машин для використання на підприємствах 

машинобудівельного та будівельного секторів промисловості, 

інтеграцію фахової та педагогічної підготовки викладання 

спеціальних дисциплін 

організація виробництва та ремонту підйомно 

транспортних,  будівельних,  дорожніх, меліоративних  машин 

в умовах машинобудівельних підприємств; 

організація проведення наукових досліджень підйомно 

транспортних,  будівельних,  дорожніх, меліоративних  машин  

та їх елементів, вузлів і конструкцій в науково-дослідних 

підрозділах підприємств і організацій; 

розробка і впровадження сучасних методів проектування, 

випробування, дослідження і розрахунків підйомно 

транспортних,  будівельних,  дорожніх, меліоративних  

машин, їх елементів, вузлів і конструкцій; 

використання комп’ютерних технологій та 

Інтернетресурсів; 

 організація та проведення навчання спеціалістів в галузі 

машинобудування. 

Особливості 

програми 

Освітня складова програми. Програма реалізується у 

групі магістрантів за спеціалізацією: "Підйомно-транспортні, 

будівельні, дорожні, меліоративні машини та обладнання". 

Програма передбачає диференційований підхід до 

магістрантів очної і заочної форми навчання.  

Програма передбачає 120 кредитів ЄКТС для обов’язкових 

навчальних дисциплін, з яких 14 кредитів ЄКТС – це 

дисципліни циклу загальної підготовки (інтелектуальна 

власність, іноземна мова за профілем наукової спеціальності, 

методика викладання у вищій школі, філософські проблеми 

наукового пізнання, адміністративний менеджмент), що 

передбачають набуття магістрантом загальнонаукових  

компетенцій, мовних компетенцій, універсальних навичок 

дослідника. 106 кредитів ЄКТС передбачено на дисципліни 

професійної підготовки, з яких 47 кредитів ЄКТС – для 

вибіркових дисциплін. 15 кредитів ЄКТС передбачено на 

практичну підготовку. 

Наукова складова програми. Наукова складова освітньо-

наукової програми передбачає здійснення власних наукових 

досліджень під керівництвом наукового керівника з 

відповідним оформленням одержаних результатів у 



кваліфікаційної магістерської роботи (КМР). Для цієї складова 

програми передбачено 24 кредити ЄКТС. 

Це може бути науково-дослідницька робота, зорієнтована 

на розв’язання прикладної науково-технічної задачі в галузі 

мащинобудування, або науково-методична розробка з метою 

поліпшення якості навчального процесу У ході виконання 

КМР студент повинен отримати навички самостійної роботи, 

опанувати методику наукових досліджень, розв’язання 

наукових і методичних задач, виявити глибину своєї 

теоретичної підготовки й уміння самостійно вирішувати 

науково-технічні завдання сучасного машинобудування.  

4 – Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування  

Працевлаштування на підприємствах будь-якої 

організаційно-правої форми (комерційні, некомерційні, 

державні, муніципальні) усіх  форм власності у галузі 

проектування, виробництва, експлуатації, зберігання і 

ремонту машинних об'єктів і систем. 

Посади згідно класифікатора професій України 

    С-ПЕРЕРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ   

28- Виробництво машин і устатковання, н. в. і. у.  

 28.22 Виробництво підіймального та 

вантажнорозвантажувального устатковання  

 28.92 Виробництво машин і устатковання для добувної 

промисловості та будівництва   

 33- Ремонт і монтаж машин і устатковання  

 33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і 

устатковання промислового призначення   

        М-ПРОФЕСІЙНА, НАУКОВА ТА ТЕХНІЧНА 

ДІЯЛЬНІСТЬ 

 71-діяльність у сферах архітектури та інжинірингу;технічні 

випробування та дослідження  

71.2 Технічні випробування та дослідження          

 P – ОСВІТА.       85 – Освіта.       

 85.41 – Професійно-технічна освіта на рівні вищого 

професійнотехнічного закладу;    

     85.42 – Вища освіта.  

  Згідно з чинною редакцією Національного класифікатора 

України: Класифікатор професій (ДК 003: 2010)  може 

виконувати професійні роботи: 

 Розділ 1 – Законодавці, вищі державні службовці, 

керівники, ме- неджери (управителі).  

 



Підрозділ 12 – Керівники підприємств, установ та 

організацій. 

 Клас 122 – Керівники виробничих та інших основних 

підрозділів.  

Підклас 1222.2 – Начальники (інші керівники) та майстри 

вироб- ничих дільниць (підрозділів) у промисловості. 

 Розділ 2 – Професіонали.  

Підрозділ 21 – Професіонали в галузі фізичних, 

математичних та технічних наук. 

.Підклас 2145.2 – Інженери-механіки;  

2149.2 – Інженери (інші галузі інженерної справи) 

Підрозділ 23 – Викладачі. 

 Клас 231 – Викладачі університетів та вищих навчальних 

закла- дів. 

 Підклас 2310.2 – Інші викладачі університетів та вищих 

навчаль- них закладів 

 Клас 232- Викладачі середніх навчальних закладів 

 Підклас 2320 – Викладачі середніх навчальних закладів  та 

обіймати первинні посади за професійним спрямуванням: 

23394 Майстер виробництва 

 23389 Майстер з експлуатації та ремонту машин і 

механізмів 

 23967 Начальник виробництва  

24043 Начальник зміни (промисловість)  

Місце працевлаштування. Міністерство інфраструктури 

України, Міністерство економічного розвитку і торгівлі 

 України, Міністерство енергетики та вугільної промисловості 

України, науково-дослідні інститути (станції, лабораторії) 

відповідного напрямку, машинобудівельні підприємства, 

підприємства видобувної промисловості та промисловості 

виробництва будівельних матеріалів і конструкцій, проектні 

бюро та підприємства у галузі машинобудування, заклади 

вищої освіти, коледжі, технікуми, органи державного 

управління на рівні районів, міст міст і внутрішньоміських 

районів. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Подальше навчанн Навчання для розвитку та самовдосконалення у 

науковій та професійній сферах діяльності, а також інших 

споріднених галузях наукових знань: 

- підготовка на третьому (освітньо-науковому) рівні  

«Доктор філософії» у галузі машинобудування; 

- навчання на 8-ому рівні НРК України у споріднених 

галузях наукових знань; 

- освітні програми, дослідницькі гранти та стипендії (у 

тому числі і закордоном), що містять додаткові освітні 

компоненти. 

5 – Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

Підхід до викладання та навчання передбачає: 

- впровадження проблемних, інтерактивних, проектних, 

 інформаційно-комп’ютерних технологій навчання, активних 

методів, що забезпечують особистісно-зорієнтований підхід і 

розвиток мислення у магістрантів; 

- тісна співпраця магістрантаів зі своїми керівниками 

магістерських кваліфікаційних робіт; 

- підтримка та консультування магістрантаів з боку 

науково-педагогічних та наукових працівників ЦНТУ і 

галузевих науково-дослідних інститутів, у тому числі 

забезпечуючи доступ до сучасного обладнання; 

- залучення до консультування магістрантаів визнаних 

фахівців-практиків в галузі машинобудування; 

- інформаційну підтримку щодо участі магістрантаів у 

конкурсах на одержання наукових стипендій, премій, грантів 

(у тому числі у міжнародних); 

- надання можливості магістрантам приймати участь у 

підготовці наукових проектів на конкурси Міністерства освіти 

і науки України; 

- безпосередню участь у виконанні бюджетних та 

ініціативних науково-дослідних робіт. 

Оцінювання  Система оцінювання знань за дисциплінами освітньо-наукової 

програми складається з поточного та підсумкового контролю 

та передбачає усне та письмове опитування, тести, презентація 

наукової роботи, захист курсових робіт, захист магістерської 

роботи, заліки, екзамени. 

Система 

оцінювання 

- Оцінювання навчальних досягнень студентів 

здійснюється за 4-бальною національною шкалою (відмінно, 

добре, задовільно, незадовільно); 2рівневою національною 

шкалою (зараховано / незараховано);  

-Кінцевим результатом навчання магістранта є належним 



чином оформлений, за результатами наукових досліджень, 

рукопис магістерської кваліфікаційної роботи, її публічний 

захист та присудження йому кваліфікації магістра зі 

спеціальності 133 - Галузеве машинобудування . 

6 –Програмні компетенції 

Інтегральна 

компетентність 

 

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі 

професійної діяльності із поглибленим рівнем знань та вмінь 

інноваційного характеру, достатнім рівнем інтелектуального 

потенціалу для вирішення проблемних професійних завдань у 

певній галузі мащинбудування. 

Загальні 

компетентності 

(ЗК) 

ЗК 1. Здатність застосовувати інформаційні та 

комунікаційні технології. 

ЗК 2. Здатність використовувати широкий спектр 

пізнавальних, правових і інтелектуальних навичок для 

практичних цілей, управління на макро- та 

мікроекономічному рівнях, захисту інтелектуальної власності. 

 ЗК 3. Здатність провадження наукових досліджень у 

професійній діяльності та, здатність генерувати нові ідеї 

(креативність). 

 ЗК 4. Здатність працювати в команді, вести наукові 

дискусії, переконувати та впливати на інших учасників 

групових процесів. демонструвати широкий спектр 

пізнавальних, правових і інтелектуальних навичок для цілей 

управління на макро- та мікроекономічному рівнях, захисту 

інтелектуальної власності.  

ЗК 5. Адаптивність, комунікабельність, креативність, 

толерантність, здатність до системного мислення та 

самовдосконалення, формування стійкого світогляду та 

наполегливість у досягненні мети.  

 ЗК 6. Здатність до письмової та усної комунікації рідною 

мовою, навики роботи з використанням сучасних технологій. 

ЗК 7. Здатність ухвалювати обґрунтовані рішення. 

ЗК  8. Вміння використовувати знання фахової іноземної 

мови для діяльності в міжнародному контексті та проведення 

наукових досліджень. 

ЗК 9. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу процесів в машинобудуванні, та розуміння їх 

причинно-наслідкових зв’язків. 

 

 

 

 



Фахові 

компетентності 

(ФК) 

ФК 1. Здатність і готовність здійснювати управління 

(спрямування) процесами науково-технічної та господарської 

діяльності, становлення та розвитку особистості 

проектувальника, дослідника, технолога, в контексті 

прийняття стратегічних рішень на мікро- та макрорівнях.  

 ФК 2. Здатність та готовність здійснювати координацію 

процесів збору, аналізу, систематизації та збереження 

інформації на основі різних методів, інструментів, нормативів 

і стандартів машинобудівної галузі.  

 ФК 3. Здатність і готовність виявляти стан і можливість 

поліпшення технічних та технологічних процесів 

машинобудівних підприємств, організацій та установ; 

застосовувати та вдосконалювати наявні кількісні 

математичні, наукові й технічні методи, а також комп'ютерні 

програмні засоби для розв’язування інженерних завдань 

галузевого машинобудування..  

 ФК 4. Здатність і готовність забезпечувати процес в 

машинобудуванні відповідною проектною, технологічною, 

методичної документацією, стандартами для отримування 

практичних результатів 

 ФК 5. Здатність і готовність на основі аналізу 

прогнозувати основні тенденції та показники иашинобудівної 

галузі, що характеризують розвиток світової та національної 

економіки за умов глобалізації та інтеграції.  

 ФК 6. Здатність і готовність розробляти системи заходів 

для забезпечення належного творчого науково-технічного 

середовища, відповідно до стандартів безпеки підприємств, 

інноватики та сучасних інформаційних технологій на основі 

критеріїв соціально-економічної ефективності.   

ФК 7. Здатність демонструвати творчий і новаторський 

потенціал у проектних розробках 

ФК 8. Здатність використовувати знання на засадах 

комерційної, економічної та викладацької діяльності. 

ФК 9 Здатність розробляти плани й проекти, спрямовані на 

досягнення поставленої мети і зорієнтовані на наявні ресурси, 

розпізнавати та керувати чинниками, що впливають на 

витрати у планах і проектах. 

ФК 10. Здатність і готовність здійснювати перевірку 

реальних процесів проектування, виробництва та  експлуатації 

машин відповідно до схвалених стандартів, норм і інструкцій 

в форматі забезпечення норм охорони праці, соціальних, 

екологічних, ергономічних, естетичних вимог.  

 



ФК 11 Здатність використовувати знання в розв'язуванні 

завдань підвищування якості продукції та її контролювання. 

ФК 12 Здатність демонструвати розуміння, у яких царинах 

можна використовувати інженерні знання 

ФК 13 Здатність застосовувати системний підхід для 

розв’язування інженерних завдань. 

ФК 14 Здатність керувати проектами та оцінювати їхні 

результати. 

 ФК 15 Здатність демонструвати розуміння вимог до 

інженерної діяльності щодо забезпечування сталого розвитку. 

ФК 16 Здатність створювати і вміння захищати 

інтелектуальну власність 

7 – Програмні результати навчання 

 Програмні результати навчання: 

ПРН 01 Володіти логікою та методологію наукового пізнання. 

ПРН 02  Знання з механіки і машинобудування та спроможність 

окреслювати перспективи їхнього розвитку відповідно до 

спеціальності; розуміти важливість нетехнічних 

(суспільство, здоров'я, охорона навколишнього 

середовища, економіка) обмежень. 

ПРН 03 Вміння поліпшувати експлуатування об’єктів та процесів 

галузевого машинобудування на базі систем 

автоматичного керування. 

ПРН 04 Вміння ставити та розв`язувати завдання, застосовуючи 

передові інженерні методи розраховування на базі знання 

методології наукового дослідження та специфіки 

проблеми, що вирішується 

ПРН 05 Вміння системно аналізувати інженерні об’єкти, процеси 

і методи, застосовувати принципи системного аналізу, 

причинно-наслідкових зв’язків між значущими фактора-

ми та науковими і технічними рішеннями. 

ПРН 06 Уміти організувати розробку програм та проведення 

комплексних досліджень та випробувань машин. 

ПРН 07 Розуміння і вміння застосовувати методи конструювання 

машин та устатко вання галузевого машинобудування.. 

ПРН 08 Уміти використовувати методи планування 

експерименту, виконувати експериментальні дослідження 

та обробляти їх результати. 

ПРН 09 Мати та застосовувати навички складання звітної 

документації за результатами робіт з виконання 

професійних (науково-технічних) задач, підготовки 

науково-технічних публікацій, доповідей та презентацій 

за результатами виконаних досліджень. 



ПРН 10 Уміти використовувати сучасні методи розв’язування 

винахідницьких задач. Уміти застосовувати методи 

захисту об’єктів інтелектуальної власності, створених в 

ході професійної (науково-технічної) діяльності. 

ПРН 11 Знання і розуміння  засад  викладання у вищій школі з  

використанням сучасних систем навчання. 

ПРН 12 Володіти іноземною мовою на рівні, який забезпечує 

можливість спілкування у професійному середовищі та 

користування науковою та науково-технічною 

документацією в предметній області. 

ПРН 13 Навички проектування засобів технічного контролювання 

для оцінювання параметрів та економічної ефективності 

об'єктів і процесів у галузевому машинобудуванні  

ПРН 14 Навички розв'язування завдань з підвищення якості 

продукції машинобудування.. 

ПРН 15 Уміти застосовувати вимоги вітчизняних та міжнародних 

нормативних документів щодо формулювання та 

розв'язання наукових та науково-технічних задач 

розробки, виготовлення, випробування, сертифікації, 

утилізації матеріалів, створення та застосування 

ефективних технологій виготовлення продукції  

машинобудування. 

ПРН 16 Демонструвати обізнаність та практичні навички в галузі 

технологічного забезпечення виготовлення матеріалів, та  

об'єктів  у галузевому машинобудуванні. 

Інформаційне та 

навчально- 

методичне  

забезпечення 

- офіційний сайт ЦНТУ: rector@kntu.kr.ua 

- точки бездротового доступу до мережі Інтернет;  

- необмежений доступ до мережі Інтернет;  

- наукова бібліотека, читальні зали;  

- віртуальне навчальне середовище Moodle;  

- пакет Компас 3D; - навчальні і робочі плани;  

- графіки навчального процесу  

- навчально-методичні комплекси дисциплін;  

- навчальні та робочі програми дисциплін;  

- дидактичні матеріали для самостійної та індивідуальної  

роботи студентів з дисциплін; - програми практик;  

- методичні вказівки щодо виконання курсових 

проектів(робіт), магістерських кваліфікаційних робіт;  

- критерії оцінювання рівня підготовки;  

- пакети комплексних контрольних робіт. 

 

 

 



9 – Академічна мобільність 

Національна  

кредитна  

мобільність 

Підвищення кваліфікації (стажування) науково-

педагогічних працівників у вітчизняних вищих навчальних 

закладах. 

Міжнародна  

кредитна  

мобільність 

-Угода про співробітництво між ЦНТУ і Батумським 

державним університетом ім. Шота Руставелі, Грузія; 

-Угода про співробітництво між ЦНТУ і Університетом 

інформатики та прикладних знань м. Лодзь, Польща; 

-Угода про співробітництво між ЦНТУ і 

Центральноєвропейським університетом м. Скаліца, 

Словацька Республіка; 

-Угода про співробітництво між КНТУ і Гомельським 

державним університетом ім. Франциска Скорини, м. Гомель, 

Білорусь. 

-  
 

 

2.1 Перелік компонент освітньо-професійної програми «Підйомно транспортні, 

будівельні,  дорожні, меліоративні  машини та обладнання»та їх логічна послідовність 

Код н/д Компонент освітньої програми (навчальні 

дисципліни, курсові проекти (роботи), 

практики, кваліфікаційна робота) 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумкового 

контролю 

1 2 3 4 

1. Обов’язкові компоненти ОП 

1.1. Цикл загальної підготовки 

ЗП 1 Інтелектуальна власність 2 залік 

ЗП2 Іноземна мова наукового спілкування 3 залік 

ЗП 3 Методика викладання у вищій школі 3 екзамен 

ЗП 4 Філософські проблеми наукового пізнання 3 залік 

ЗП 5 Адміністративний менеджмент 3 залік 

Всього 14  

1.2.Цикл професійної підготовки 

ПП1 Теоретичні основи наукових досліджень 2 залік 

ПП2 Охорона праці в галузі та цивільний захист 3 екзамен 

ПП3 Проектування машин та обладнання 

Курсовий проект 

7 екзамен 

диф.залік 

ПП4 Моделювання технічних систем 4 екзамен 

ПП5 Випробування машин та обладнання 4 екзамен 

ПП 6 Дослідницька практика 6 диф.залік 

ПП 7 Наукова практика 9 диф.залік 

ПП 8 Підготовка магістерської роботи 24  

Усього за циклом професійної підготовки 59  

Загальний обсяг обов’язкових компонент: 73  



2.Вибіркові компоненти ОП 

2.1.Цикл вибіркових навчальних дисциплін 

Вибірковий блок 1 

ВН 1.1 Меліоративні машини 7 екзамен 

ВН1.2 Технічні основи створення машин  4 екзамен 

ВН 1.3 Методи інженерного аналізу 

експериментальних даних 

Курсова робота 

5 

екзамен 

диф.залік 

ВН 1.4 Сучасна будівельна техніка та механізація 

будівельної галузі 
5 

екзамен 

ВН 1.5 Автоматизоване проектування машин  4 екзамен 

ВН1.6 Методологія виконання наукових робіт  5 екзамен 

ВН 1.7 Організація, планування та управління 

виробництвом 
4 

екзамен 

ВН 1.8 Основи патентознавства та авторського 

права 
5 

екзамен 

ВН 1.9 Метод скінчених елементів і 

автоматизованих систем розрахунків 
5 

екзамен 

ВН 1.10 Основи динамічного розрахунку машин 3 екзамен 

 Усього за циклом вибіркових навчальних дисциплін 47  

 

Вибірковий блок 2 

ВН 2.1      Логістика в машинобудуванні 7 екзамен 

ВН 2.2       Статистичні методи обробки даних 4 екзамен 

ВН 2.3   Автоматизація інженерних розрахунків в 

машинобудуванні 

Курсова робота 

5 

екзамен 

диф.залік 

ВН 2.4 Металообробне обладнання та інструмент 5 екзамен 

ВН 2.5   3-D технології виготовлення деталей 

машин 
4 

екзамен 

ВН 2.6 Постановка та рішення наукових проблем в 

дослідженнях 
5 

екзамен 

ВН 2.7 Інженерний менеджмент 4 екзамен 

ВН 2.8 Страхування в машинобудуванні 5 екзамен 

ВН 2. 9    Інформаційні технології в 

машинобудуванні 
5 

екзамен 

ВН 2.10    Діагностика та контроль технічного стану 

деталей 
3 

екзамен 

Загальний обсяг вибіркових компонент: 47  

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 90-120  

 

 

 

 

 

 



3. Форма атестації здобувачів вищої освіти 
 

 

Атестація випускників освітньої програми спеціальності магістра зі 

спеціальності 133 «Галузеве машинобудування», спеціалізації «Підйомно 

транспортні, будівельні,  дорожні, меліоративні  машини та обладнання» 

проводиться у формі захисту кваліфікаційної магістерської роботи та 

завершується видачею документу встановленого зразка про присудження йому 

ступеня «Магістра» із присвоєнням кваліфікації «Магістр з галузевого 

машинобудування» за спеціалізацією «Підйомно-транспортні,будівельні, 

дорожні машини і обладнання» .  Атестація здійснюється відкрито і публічно. 

Кваліфікаційна робота магістра за спеціальністю 133 «Галузеве 

машинобудування», за змістом та обсягом повинна демонструвати набутий 

рівень інтегральної та спеціальних (фахових) компетенцій здобувачів і має 

передбачати розв’язування актуальної спеціалізованої задачі в галузі 

машинобудування на базі її системного досліджування, з використанням 

теоретичних та експериментальних методів. 

Кваліфікаційна робота магістра представляєтьсяу формі рукопису. 

 

Таблиця 1 показує до якої групи дескрипторів НРК належать програмні 

результати навчання, пов’язані з відповідними компетентностями. В таблиці 2 

показана відповідність програмних результатів навчання та компетентностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблиця 1. 

Матриця відповідності визначених Стандартом компетентностей 

дескрипторам НРК 

 

Код компетентностей  

за НРК 
Знання Уміння 

Комуні-

кація 

Автономія та 

відповідаль-

ність 

-1- -2- -3- -4- -5- 

Інтегральна компетентність 

ІК. Здатність розв’язувати складні 

задачі і проблеми у галузі професійної 

діяльності із поглибленим рівнем 

знань та вмінь інноваційного 

характеру, достатнім рівнем 

інтелектуального потенціалу для 

вирішення проблемних професійних 

завдань у певній галузі 

мащинбудування. 

+ + + + 

Загальні компетентності 

ЗК 1. Здатність застосовувати 

інформаційні та комунікаційні 

технології. 

+ +  + 

ЗК 2. Здатність використовувати 

широкий спектр пізнавальних, 

правових і інтелектуальних навичок 

для практичних цілей, управління на 

макро- та мікроекономічному рівнях, 

захисту інтелектуальної власності. 

 +  + 

ЗК 3. Здатність провадження 

наукових досліджень у професійній 

діяльності та, здатність генерувати 

нові ідеї (креативність) 

 + +  

ЗК 4. Здатність працювати в команді, 

вести наукові дискусії, переконувати 

та впливати на інших учасників 

групових процесів. демонструвати 

широкий спектр пізнавальних, 

правових і інтелектуальних навичок 

для цілей управління на макро- та 

мікроекономічному рівнях, захисту 

інтелектуальної власності 

+   + 

ЗК 5. Адаптивність, 

комунікабельність, креативність, 

толерантність, здатність до 

системного мислення та 

самовдосконалення, формування 

стійкого світогляду та наполегливість 

у досягненні мети  

 + +  



Код компетентностей  

за НРК 
Знання Уміння 

Комуні-

кація 

Автономія та 

відповідаль-

ність 

-1- -2- -3- -4- -5- 

ЗК 6. Здатність до письмової та усної 

комунікації рідною мовою, навики 

роботи з використанням сучасних 

технологій  

 +  + 

ЗК 7. Здатність ухвалювати 

обґрунтовані рішення. 
 + +  

ЗК  8. Вміння використовувати 

знання фахової іноземної мови для 

діяльності в міжнародному контексті 

та проведення наукових досліджень. 

 + + + 

ЗК 9. Здатність до абстрактного 

мислення, аналізу та синтезу процесів 

в машинобудуванні, та розуміння їх 

причинно-наслідкових зв’язків. 

  + + 

ЗК 10. Здатність до подальшого 

автономного та самостійного 

навчання на основі новітніх науково-

технічних досягнень 

 +  + 

ЗК 11. Здатність спілкуватися 

іноземною мовою в професійній 

(науково-технічній) діяльності 

+  +  

ЗК 12. Уміння складати наукові та 

науково-технічні звіти за резуль-

татами роботи 

 + + + 

Спеціальні (фахові) компетентності 

ФК 1. Здатність і готовність 

здійснювати управління 

(спрямування) процесами науково-

технічної та господарської діяльності, 

становлення та розвитку особистості 

проектувальника, дослідника, 

технолога, в контексті прийняття 

стратегічних рішень на мікро- та 

макрорівнях.  

 

+   + 

ФК 2. Здатність та готовність 

здійснювати координацію процесів 

збору, аналізу, систематизації та 

збереження інформації на основі 

різних методів, інструментів, 

нормативів і стандартів 

машинобудівної галузі.  

 

+ +   



Код компетентностей  

за НРК 
Знання Уміння 

Комуні-

кація 

Автономія та 

відповідаль-

ність 

-1- -2- -3- -4- -5- 

ФК 3. Здатність і готовність 

виявляти стан і можливість 

поліпшення технічних та 

технологічних процесів 

машинобудівних підприємств, 

організацій та установ; застосовувати 

та вдосконалювати наявні кількісні 

математичні, наукові й технічні 

методи, а також комп'ютерні 

програмні засоби для розв’язування 

інженерних завдань галузевого 

машинобудування. 

 + +  

ФК 4. Здатність і готовність 

забезпечувати процес в 

машинобудуванні відповідною 

проектною, технологічною, 

методичної документацією, 

стандартами для отримування 

практичних результатів 

+ +   

ФК 5. Здатність і готовність на основі 

аналізу прогнозувати основні 

тенденції та показники 

иашинобудівної галузі, що 

характеризують розвиток світової та 

національної економіки за умов 

глобалізації та інтеграції.  

 +  + 

ФК 6. Здатність і готовність 

розробляти системи заходів для 

забезпечення належного творчого 

науково-технічного середовища, 

відповідно до стандартів безпеки 

підприємств, інноватики та сучасних 

інформаційних технологій на основі 

критеріїв соціально-економічної. 

+ +  + 

ФК 7. Здатність демонструвати 

творчий і новаторський потенціал у 

проектних розробках 

  + + 

ФК 8. Здатність використовувати 

знання на засадах комерційної та 

економічної діяльності. 

+ + + + 

ФК 9 Здатність розробляти плани й 

проекти, спрямовані на досягнення 

поставленої мети і зорієнтовані на 

наявні ресурси, розпізнавати та 

+ + + + 



Код компетентностей  

за НРК 
Знання Уміння 

Комуні-

кація 

Автономія та 

відповідаль-

ність 

-1- -2- -3- -4- -5- 

керувати чинниками, що впливають 

на витрати у планах і проектах. 

ФК 10. Здатність і готовність 

здійснювати перевірку реальних 

процесів проектування, виробництва 

та  експлуатації машин відповідно до 

схвалених стандартів, норм і 

інструкцій в форматі забезпечення 

норм охорони праці, соціальних, 

екологічних, естетичних вимог.  

+ + + + 

ФК 11 Здатність використовувати 

знання в розв'язуванні завдань 

підвищування якості продукції та її 

контролювання  

+ +  + 

ФК 12 Здатність демонструвати 

розуміння, у яких царинах можна 

використовувати інженерні знання 

+ +  + 

ФК 13 Здатність застосовувати 

системний підхід для розв’язування 

інженерних завдань  

 + + + 

ФК 14 Здатність керувати 

проектами та оцінювати їхні 

результати. 

 +  + 

ФК 15 Здатність демонструвати 

розуміння вимог до інженерної 

діяльності щодо забезпечування 

сталого розвитку 

 + +  

ФК 16 Здатність створювати і 

вміння захищати інтелектуальну 

власність 

+ +   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблиця 2 Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН)відповідними компонентами освітньої програми 
(компетентностям) 

Програмні результати навчання (ПРН) 

Компоненти освітньої програми 

Ін
т
ег

р
а

л
ь

н
а

 

к
о

м
п

ет
е-

 

н
т
н

іс
т
ь

 Загальні компетентності (ЗК) Фахові компетентності (ФК) 

З
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Ф
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Ф
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Ф
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 0
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 0
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Ф
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Ф
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Ф
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1
 

Ф
К
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Ф
К

 1
3
 

Ф
К

  
1
4
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

ПРН 1. Володіти логікою та методологію наукового 
пізнання 

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

  

 ПРН 2. Знання з механіки і машинобудування та 

спроможність окреслювати перспективи їхнього розвитку 

відповідно до спеціальності; розуміти важливість 

нетехнічних (суспільство, здоров'я, охорона 

навколишнього середовища, економіка) обмежень. 

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

ПРН 3. Вміння поліпшувати експлуатування об’єктів та 

процесів галузевого машинобудування на базі систем 

автоматичного керування. 
 +  +  +     +   + +  +     +  +  +  

ПРН 4. Вміння ставити та розв`язувати завдання, 

застосовуючи передові інженерні методи розраховування 

на базі знання методології наукового дослідження та 

специфіки проблеми, що вирішується 

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

ПРН 5.Вміння системно аналізувати інженерні об’єкти, 

процеси і методи, застосовувати принципи системного 

аналізу, причинно-наслідкових зв’язків між значущими 

фактора-ми та науковими і технічними рішеннями. 

 + +   +     +   + +   +   +    +  + 

ПРН 6.Уміти організувати розробку програм та 

проведення комплексних досліджень та випробувань 

машин. 

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

ПРН 7. Розуміння і вміння застосовувати методи 

конструювання машин та устатко вання галузевого 

машинобудування. 

 

   +          + + + +  +   +    +  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

ПРН 8. Уміти використовувати методи планування 

експерименту, виконувати експериментальні дослідження 

та обробляти їх результати. 
 +  +  +     +  + + + +   +  + +    +  

ПРН 9. Мати та застосовувати навички складання звітної 

документації за результатами робіт з виконання 

професійних (науково-технічних) задач, підготовки 

науково-технічних публікацій, доповідей та презентацій.  

     +       +         +    +  

ПРН 10. Уміти використовувати сучасні методи 

розв’язування винахідницьких задач. Уміти застосовувати 

методи захисту об’єктів інтелектуальної власності, 

створених в ході професійної (науково-технічної) 

діяльності. 

  +  +     + + +  +    +       +   

ПРН 11. Знання і розуміння  засад  викладання у вищій 

школі з  використанням сучасних систем навчання. 
 +    + +   + + +         +  +  + +  

ПРН 12. Володіти іноземною мовою на рівні, який 

забезпечує можливість спілкування у професійному 

середовищі та користування науковою та науково-

технічною документацією в предметній області. 

      +   + + +         +  +   +  

ПРН 13. Навички проектування засобів технічного 

контролювання для оцінювання параметрів та економічної 

ефективності об'єктів і процесів у галузевому 

машинобудуванні  

       +  +   +    + +     +  + +  

ПРН 14. Навички розв'язування завдань з підвищення 

якості продукції. 
             +   +  +      + +  

ПРН 15. Уміти застосовувати вимоги вітчизняних та 

міжнародних нормативних документів щодо 

формулювання та розв'язання наукових та науково-

технічних задач розробки, виготовлення, випробування, 

сертифікації, утилізації матеріалів, створення та 

застосування ефективних технологій виготовлення 

виробів. 

   +  +      +       +      + +  

ПРН 16. Демонструвати обізнаність та практичні навички 

в галузі технологічного забезпечення виготовлення 

матеріалів, та  об'єктів  у галузевому машинобудування. 

             +  +         + +  



 

Таблиця 3 

Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) відповідними компонентами освітньої програми (ОП) 

 

Програмні 

результати 

навчання 

(ПРН) 

КОМПОНЕНТИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 
Обов’язкові компоненти  

ОП 
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ПРН 01  +            +       +   

ПРН 02                        

ПРН 03  +    +                +  

ПРН 04          +     +         

ПРН 05   +                + + +   

ПРН 06          +              

ПРН 07    +               +     

ПРН 08      +                +  

ПРН 09           +          +   

ПРН 10     + + + +           +   +  

ПРН 11      +      +      +     + 

ПРН 12   + +            +        

ПРН 13        +          +      

ПРН 14     +       +        +    

ПРН 15    +   + + + +              

ПРН 16   +        +       +      



4. Структурно-логічна схема магістрату спеціальності  

133 «Галузеве машинобудування», спеціалізації «Підйомно транспортні, будівельні,  дорожні, меліоративні  

машини та обладнання» (1 рік 9 місяців) 

Інтелектуальна 
власність
(2 кредити)

Іноземна мова 
наукового спілкування 

(3 кредити)

Виконання та захист
магістерської 
кваліфікаційної

роботи (24 кредити)

1 семестр 1 курс 2 семестр 1 курс 3 семестр 2 курс

Охорона праці в 
галузі та 

цивільний захист 
(3 кредити)

Теоретичні основи 
наукових досліджень

(2 кредити)

Проектування 
машин та обладнання
Курсовий проект
 (6 кредитів)

Технічні основи 
створення машин

(4 кредити)

Методи інженерного

 аналізу експериментальних

 даних (5 кредитів)

Наукова 
практика

(9 кредитів)

Дисципліни 
вибіркового блоку

(8 кредитів)

Дисципліни 
вибіркового блоку

(22 кредити)

Дослідницька практика
(6 кредитів)

Філософські проблеми
наукового пізнання

(3 кредити)

4 семестр 2 курс

Адміністративний
менеджмент 
(3 кредити)

Випробування  машин
 та обладнання

(4 кредитм)

Основи 
патентознавства 
та авторського 

права 
(4 кредити)

Модедюапння  
технічних систем

(4 кредити)

Дисципліни 
вибіркового блоку

(6 кредитів)

Методика
 викладання у вищій 
школі (3 кредити)

 



 


