
 



І Преамбула 

 

Освітньо-професійна програма «Автоматизація та комп'ютерно-

інтегровані технології» другого (магістерського) рівня вищої освіти ступеня 

«магістр» галузі знань 15 «Автоматизація та приладобудування» зі 

спеціальності 151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затверджено та надано чинності: 

 

Рішенням Вченої ради ЦНТУ 

Протокол №8 від «24» квітня 2017 р. 

 

 

Освітньо-професійна програма розроблена керуючись методичними 

рекомендаціями щодо розроблення стандартів вищої освіти (схвалено 

сектором вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки 

України, протокол №3 від 29.03.2016) 

 

 

 

 

 

 
 



 

ІІ Загальна характеристика 

Рівень вищої 

освіти 

Другий (магістерський) рівень 

Ступінь вищої 

освіти 

 Магістр 

Галузь знань 15 – Автоматизація та приладобудування  

Спеціальність 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 

технології  

Освітня 

кваліфікація  

Магістр з автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих 

технологій 

Кваліфікація в 

дипломі 

Магістр з автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих 

технологій 

Опис 

предметної 

області 

 

Об’єктами вивчення та діяльності магістрів із 

автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій є: 

об’єкти керування (технологічні процеси, виробництва, 

організаційні структури), технічне, інформаційне, 

математичне, програмне та організаційне забезпечення 

систем автоматизації у різних галузях. 

Метою навчання та діяльності є: підготовка 

фахівців, здатних до комплексного розв’язання  складних 

задач і проблем розроблення нових і вдосконалення, 

модернізації та експлуатації існуючих систем 

автоматизації та їх елементів, що передбачає проведення 

досліджень та/або здійснення інновацій, оновлення та 

інтеграції знань в умовах неповної/недостатньої 

інформації та суперечливих вимог. 

Теоретичний зміст предметної області включає  

методологічний апарат синтезу, проектування та наукових 

досліджень об’єктів та систем автоматизації на основі 

методів та принципів системного аналізу, сучасної теорії 

автоматичного керування, теорії інформації, 

математичного моделювання і оптимізації, теорії 

алгоритмів, штучного інтелекту. 

Здобувач вищої освіти має оволодіти: сучасними 

методами та засобами, які застосовують для аналізу, 

синтезу, проектування, налагодження, модернізації та 

експлуатації систем автоматизації та комп’ютерно-

інтегрованих технологій; методологією наукових 



досліджень об’єктів керування та систем автоматизації 

складних організаційно-технічних об’єктів. 

 

Академічні 

права 

випускників 

Мають право продовжити навчання на третьому 

освітньо-науковому рівні вищої освіти. 

 

ІІІ Обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного 

ступеня вищої освіти 

 

Обсяг освітньої програми магістра:  
- на базі першого (бакалаврського) рівня вищої освіти становить 90 та 120 

кредитів ЄКТС для освітньо-професійної та освітньо-наукової програм 

відповідно; 

   - мінімум 35% обсягу освітньої програми має бути спрямовано для 

здобуття загальних та спеціальних (фахових) компетентностей за 

спеціальністю, визначених цим стандартом.  

 

ІV Перелік компетенцій випускника 

 

Інтегральна 

компетенція 

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у 

галузі автоматизації або у процесі навчання, що передбачає 

проведення досліджень та/або здійснення інновацій та 

характеризується невизначеністю умов і вимог. 

Загальні 

компетенції 

1. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

2. Навики здійснення безпечної діяльності. 

3.  Здатність спілкуватися з представниками інших 

професійних груп різного рівня (з експертами з інших 

галузей знань/видів економічної діяльності). 

4. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

5. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

6. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

7. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації 

з різних джерел. 

8. Здатність працювати в міжнародному контексті 

9. Вміння формулювати, ставити та вирішувати проблеми. 

10.  Навички використання інформаційних і 

комунікаційних технологій 

11. Здатність розробляти проекти та управляти ними. 

Спільні 

спеціальні 

(фахові, 

предметні) 

1. Здатність застосовувати спеціальні знання для 

створення ефективних систем автоматизації складних 

технологічних об’єктів та комплексів на основі 

інтелектуальних методів управління та комп’ютерних  



компетентності технологій з використанням баз даних, баз знань та 

методів штучного інтелекту. 

2. Мати спеціальні знання з проектування та 

впровадження  високонадійних систем автоматизації та їх 

прикладного програмного забезпечення, для реалізації 

функцій управління та опрацювання інформації на основі 

сучасних  положень теорії надійності, функціональної 

безпеки програмних та технічних засобів, аналізу та 

зменшення ризиків в складних системах. 

 3. Здатність застосовувати  методи моделювання та 

оптимізації для дослідження та створення ефективних 

систем керування складними технологічними та 

організаційно-технічними об’єктами. 

4. Здатність професійно використовувати спеціальне 

програмне забезпечення для розробки комп’ютерно-

інтегрованих систем управління та програмно-технічних 

комплексів на базі промислових контролерів, засобів 

людино-машинного інтерфейсу і промислових мереж. 

5. Здатність розуміти процеси і явища у технологічних 

комплексах окремої галузі (відповідно до спеціалізації), 

аналізувати виробничо-технологічні системи і комплекси 

як об’єкти автоматизації, визначати способи та стратегії 

їх автоматизації. 

6. Здатність синтезувати, проектувати, налагоджувати 

спеціальні вимірювальні та керуючі системи, системи 

контрою та моніторингу процесів із врахуванням 

особливостей виробничо-технологічних комплексів у 

різних галузях діяльності (відповідно до спеціалізації). 

7. Здатність інтегрувати знання з інших галузей, 

застосовувати системний підхід та враховувати нетехнічні 

(економічні, правові, соціальні та екологічні) аспекти при 

розв’язанні інженерних задач та проведенні наукових 

досліджень. 

8. Здатність проводити патентні дослідження з метою 

забезпечення патентної чистоти нових проектних рішень,  

визначення показників технічного рівня, автоматизованих 

та автоматичних систем керування, засобів їх технічного 

та апаратно-програмного забезпечення  

Додаткові 

спеціальні 

компетентності 

до програми 

освітньо-

професійної  

підготовки 

1. Здатність застосовувати сучасні методи теорії 

автоматичного керування для розроблення 

автоматизованих систем управління технологічними 

процесами та об’єктами. 

2. Здатність розробляти функціональну, технічну та 

інформаційну структуру комп’ютерно-інтегрованих 

систем управління виробництвами в залежності від 



магістрів технологічних умов та вимог до систем управління 

виробництвом. 

3. Здатність демонструвати спеціальні знання мережевих 

технологій передавання даних, які застосовують в 

автоматизованих системах різного рівня та призначення.  

4. Здатність обґрунтовано вибирати та проектувати 

спеціалізоване програмно-технічне забезпечення систем 

автоматизації складних технологічних та  організаційно-

технічних об’єктів. 

5. Здатність організовувати монтажні, налагоджувальні 

роботи систем автоматизації складних технологічних та 

організаційно-технічних об’єктів, здійснювати їхню 

експлуатацію у відповідності до міжнародних та 

національних стандартів. 

6. Здатність застосовувати сучасні підходи та методи до 

проектування та розробки систем автоматизації різного 

рівня та призначення. Професійно володіти спеціальними 

програмними засобами для реалізації таких задач. 

Додаткові 

спеціальні 

компетентності 

до програми 

освітньо-

наукової  

підготовки 

магістрів 

1. Здатність використовувати поглиблені знання 

спеціального математичного інструментарію для 

математичного моделювання та ідентифікації процесів, 

обладнання, засобів і систем автоматизації, контролю, 

діагностики, випробування та керування складними 

організаційно-технічними об’єктами та системами з 

використанням сучасних технологій проведення наукових 

досліджень. 

2. Здатність виявляти наукову сутність проблем у 

професійній сфері, знаходити адекватні шляхи щодо їх 

розв’язання, оцінювати повноту інформації в ході 

професійної діяльності, за необхідності доповнювати й 

синтезувати відсутню інформацію працюючи в умовах 

невизначеності. 

3. Здатність застосовувати проблемно-орієнтовані методи 

аналізу, синтезу та оптимізації систем автоматизації, 

управління виробництвом, життєвим циклом продукції та 

її якістю у наукових дослідженнях, мати досвід 

практичного впровадження наукових розробок. 

4. Здатність презентувати результати науково-

дослідницької діяльності, готувати наукові публікації, 

брати участь у науковій дискусії на наукових 

конференціях, симпозіумах. 

  5. Здатність до розуміння методів, підходів, цілей і задач 

педагогічної діяльності та навчального процесу, 

володіння методами організації та забезпечення науково-

дослідної роботи студентів. 



6. Здатність здійснювати захист прав інтелектуальної 

власності, комерціалізацію  результатів науково-дослідної 

діяльності. 

 

V Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, 

сформульований у термінах результатів навчання 

 

Спільні вимоги 

 1 Вміти застосовувати інтелектуальні методи управління для створення 

високо ефективних систем автоматизації на основі використання баз даних, 

баз знань та методів штучного інтелекту. 

2. Вміти створювати високонадійні системи автоматизації на основі 

сучасних  положень теорії надійності, функціональної безпеки програмних та 

технічних засобів, аналізу та зменшення ризиків в складних системах. 

 3. Вміти застосовувати сучасні методи моделювання та оптимізації для 

дослідження та створення ефективних систем керування складними 

технологічними та організаційно-технічними об’єктами. 

4. Вміти розробляти комп’ютерно-інтегровані системи управління та 

програмно-технічні комплекси на базі промислових контролерів, засобів 

людино-машинного інтерфейсу  і промислових інформаційних мереж. 

5. Мати навички розроблення спеціалізованого програмного 

забезпечення для мікропроцесорних систем управління, програмованих 

контролерів та засобів людино-машинного інтерфейсу. 

6. Вміти виконувати аналіз та опрацювання інформації, проводити 

патентні дослідження з метою прийняття ефективних рішень, забезпечення 

патентної чистоти нових проектних рішень,  визначення показників 

технічного рівня автоматизованих та автоматичних систем керування, засобів 

їх технічного та апаратно-програмного забезпечення. 

7. Вміти проводити аналіз виробничо-технічних систем в різних галузях 

промисловості як об’єктів автоматизації і визначати стратегію їх 

автоматизації. 

8. Вміти проектувати та налагоджувати спеціальні вимірювальні та 

керуючи системи з урахуванням властивостей виробничо-технологічних 

комплексів. 

9. Вміти застосовувати системний підхід для врахування нетехнічних 

(економічних, правових, соціальних, екологічних і ін.)  складових оцінки 

об’єктів автоматизації при проведенні робіт з впровадження систем 

керування складними технологічними та організаційно-технічними 

об’єктами. 

 

Додаткові вимоги до результатів навчання за освітньо-

професійною програмою підготовки магістрів  

      1. Вміти застосовувати сучасні методи теорії автоматичного керування 

для аналізу та синтезу автоматизованих систем управління технологічними 

процесами та об’єктами.  



     2. Вміти застосовувати сучасні методи системного аналізу для 

дослідження та створення ефективних систем керування складними 

технологічними та організаційно-технічними об’єктами. 

  3. Вміти розробляти функціональну, технічну та інформаційну структуру 

комп’ютерно-інтегрованих систем складними технологічними та 

організаційно-технічними об’єктами в залежності від наявних умов та вимог 

до MES-систем управління виробництвом. 

4. Вміти використовувати спеціальні знання засобів автоматизації, 

мережевих технологій передавання даних, які застосовують в 

автоматизованих системах різного рівня та призначення. 

    5. Вміти організувати проведення монтажних і налагоджуваних робіт 

систем автоматизації. 

    6. Вміти застосовувати сучасні підходи до проектування, розробки, 

модернізації і експлуатації систем автоматизації різного призначення. 

  7. Вміти виявляти, локалізувати та виправляти помилки в роботі 

програмних та апаратних засобів автоматичного та автоматизованого 

управління. 

  8. Вміти застосовувати сучасний програмний інструментарій для 

розроблення систем автоматизації складними організаційно-технічними 

об’єктами, професійно володіти спеціальними програмними засобами. 

 

Додаткові вимоги до результатів навчання за освітньо-науковою 

програмою підготовки магістрів 

 

1. Вміти використовувати спеціалізований математичний інструментарій 

для математичного моделювання та ідентифікації систем автоматизації 

складними організаційно-технічними об’єктами та системами. 

2. Вміти використовувати методи системного аналізу для розробки 

математичних моделей об’єктів та автоматизованих систем і теоретичного 

дослідження та моделювання різних аспектів систем із використанням 

новітніх комп’ютерних технологій 

3. Вміти виявляти наукову сутність проблем у професійній сфері, 

знаходити адекватні шляхи щодо їх розв’язання 

  4. Вміти аналізувати і оцінювати повноту інформації в ході професійної 

діяльності та  доповнювати й синтезувати відсутню інформацію, працюючі в 

умовах невизначеності. 

5. Вміти застосовувати методи аналізу, синтезу та оптимізації систем 

автоматизації, управління виробництвом, життєвим циклом продукції та її 

якістю у наукових дослідженнях. 

6. Вміти презентувати результатів науково-дослідницької діяльності, 

готувати наукові публікації, брати участь у науковій дискусії на наукових 

конференціях, симпозіумах. 

7. Демонструвати розуміння методів, підходів, цілей і задач освітньої, 

педагогічної діяльності та навчального процесу, вміння проводити окремі 

види навчальних занять. 



8.  Вміти здійснювати захист прав інтелектуальної власності, 

комерціалізацію  результатів науково-дослідної діяльності. 

 

VІ Форми атестації здобувачів вищої освіти 

 

 

VII Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення 

якості вищої освіти 

 

У ВНЗ повинна функціонувати система забезпечення вищим 

навчальним закладом якості освітньої діяльності та якості вищої освіти 

(система внутрішнього забезпечення якості), яка передбачає здійснення таких 

процедур і заходів: 

1) визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти; 

2) здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм; 

3) щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і 

педагогічних працівників вищого навчального закладу та регулярне 

оприлюднення результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті вищого 

навчального закладу, на інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб; 

4) забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і 

науково-педагогічних працівників; 

5) забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації 

освітнього процесу, у тому числі самостійної роботи студентів, за кожною 

освітньою програмою; 

6) забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного 

управління освітнім процесом; 

7) забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені 

вищої освіти та кваліфікації; 

8) забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення 

академічного плагіату у наукових працях працівників вищих навчальних 

закладів і здобувачів вищої освіти; 

9) інших процедур і заходів. 

 

Форми атестації 

здобувачів вищої 

освіти 

Атестація здійснюється у формі публічного захисту 

випускної кваліфікаційної роботи. 

Вимоги до 

випускної 

кваліфікаційної 

роботи  

Випускна кваліфікаційна робота має продемонструвати 

здатність випускника розв’язувати складні завдання і 

проблеми в галузі автоматизації на основі досліджень 

та/або здійснення інновацій за наявності невизначених 

умов і вимог. 

Кваліфікаційна робота здобувача підлягає обов'язковій 

перевірці на академічний плагіат та повинна бути 

розміщена на сайті вищого навчального закладу.  



 



Матриця відповідності визначених Стандартом компетентностей дескрипторам НРК 

Класифікація компетентностей за НРК Знання Уміння 
Комуні-

кація 

Автоно-мія 

та відпові-

дальність 

                                Загальні компетентності 

1 Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.    + 

2 Навики здійснення безпечної діяльності. + +   

3 Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з 

експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).  
  +  

4 Здатність генерувати нові ідеї (креативність).    + 

5 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.   + + 

6 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  + +  

7 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.  + + + 

8 Здатність працювати в міжнародному контексті.   + + 

9 Вміння формулювати, ставити та вирішувати проблеми.  + +  

10 Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій .  +  + 

11 Здатність розробляти проекти та управляти ними    + 

   Спільні спеціальні (фахові) компетентності 

1 Здатність застосовувати спеціальні знання для створення ефективних систем 

автоматизації складних технологічних об’єктів та комплексів на основі інтелектуальних 

методів управління та комп’ютерних  технологій з використанням баз даних, баз знань та 

методів штучного інтелекту. 

+ +   

2. Мати спеціальні знання з проектування та впровадження  високонадійних систем 

автоматизації та їх прикладного програмного забезпечення, для реалізації функцій 

управління та опрацювання інформації на основі сучасних  положень теорії надійності, 

функціональної безпеки програмних та технічних засобів, аналізу та зменшення ризиків в 

складних системах 

+ +   

3 Здатність застосовувати  методи моделювання та оптимізації для дослідження та 

створення ефективних систем керування складними технологічними та організаційно-

технічними об’єктами.. 

+ +   

4 Здатність професійно використовувати спеціальне програмне забезпечення для розробки 

комп’ютерно-інтегрованих систем управління та програмно-технічних комплексів на базі 

промислових контролерів, засобів людино-машинного інтерфейсу і промислових мереж 

+ +   

5 Здатність розуміти процеси і явища у технологічних комплексах окремої галузі + +  + 



(відповідно до спеціалізації), аналізувати виробничо-технологічні системи і комплекси як 

об’єкти автоматизації, визначати способи та стратегії їх автоматизації. 

6 Здатність синтезувати, проектувати, налагоджувати спеціальні вимірювальні та керуючі 

системи, системи контрою та моніторингу процесів із врахуванням особливостей 

виробничо-технологічних комплексів у різних галузях діяльності (відповідно до 

спеціалізації) 

+ +   

7 Здатність інтегрувати знання з інших галузей, застосовувати системний підхід та 

враховувати нетехнічні (економічні, правові, соціальні та екологічні) аспекти при 

розв’язанні інженерних задач та проведенні наукових досліджень. 

 

 +  + 

8 Здатність проводити патентні дослідження з метою забезпечення патентної чистоти 

нових проектних рішень,  визначення показників технічного рівня, автоматизованих та 

автоматичних систем керування, засобів їх технічного та апаратно-програмного 

забезпечення 

+ +   

Додаткові спеціальні компетентності до програми освітньо-професійної  підготовки магістрів 

1 Здатність застосовувати сучасні методи теорії автоматичного керування для розроблення 

автоматизованих систем управління технологічними процесами та об’єктами. 
+ +   

2 Здатність розробляти функціональну, технічну та інформаційну структуру комп’ютерно-

інтегрованих систем управління виробництвами в залежності від технологічних умов та 

вимог до систем управління виробництвом. 

 +   

3 Здатність демонструвати спеціальні знання мережевих технологій передавання даних, 

які застосовують в автоматизованих системах різного рівня та призначення 

 

+    

4 Здатність обґрунтовано вибирати та проектувати спеціалізоване програмно-технічне 

забезпечення систем автоматизації складних технологічних та  організаційно-технічних 

об’єктів 

 +  + 

5 Здатність організовувати монтажні, налагоджувальні роботи систем автоматизації 

складних технологічних та організаційно-технічних об’єктів, здійснювати їхню 

експлуатацію у відповідності до міжнародних та національних стандартів. 

   + 

6 Здатність застосовувати сучасні підходи та методи до проектування та розробки систем 

автоматизації різного рівня та призначення. Професійно володіти спеціальними 

програмними засобами для реалізації таких задач. 

+ +   

Додаткові спеціальні компетентності до програми освітньо-наукової  підготовки магістрів 

1 Здатність використовувати поглиблені знання спеціального математичного + +   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

інструментарію для математичного моделювання та ідентифікації процесів, обладнання, 

засобів і систем автоматизації, контролю, діагностики, випробування та керування 

складними організаційно-технічними об’єктами та системами з використанням сучасних 

технологій проведення наукових досліджень. 

2 Здатність виявляти наукову сутність проблем у професійній сфері, знаходити адекватні 

шляхи щодо їх розв’язання, оцінювати повноту інформації в ході професійної діяльності, 

за необхідності доповнювати й синтезувати відсутню інформацію працюючи в умовах 

невизначеності. 

+ +  + 

3 Здатність застосовувати проблемно-орієнтовані методи аналізу, синтезу та оптимізації 

систем автоматизації, управління виробництвом, життєвим циклом продукції та її якістю 

у наукових дослідженнях, мати досвід практичного впровадження наукових розробок. 

+ +   

4 Здатність презентувати результати науково-дослідницької діяльності, готувати наукові 

публікації, брати участь у науковій дискусії на наукових конференціях, симпозіумах. 
  +  

5 Здатність до розуміння методів, підходів, цілей і задач педагогічної діяльності та 

навчального процесу, володіння методами організації та забезпечення науково-дослідної 

роботи студентів. 

+ +   

6 Здатність здійснювати захист прав інтелектуальної власності, комерціалізацію  

результатів науково-дослідної діяльності. 
 +   



Матриця відповідності визначених Стандартом результатів навчання та компетентностей 

Програмні 

резуль-тати 

навчання 

 

Компетентності 

Інтегральна 

компе-

тентність 

Загальні компетентності 
Спільні спеціальні 

компетентності 

Додаткові спе-ціальні 

компе-тентності до 

прог-рами освітньо-

професійної  під-

готовки магістрів 

Додаткові спе-ціальні 

компе-тентності до 

прог-рами освітньо-

наукової  під-готовки 

магістрів 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

Спільні вимоги до результатів навчання 

1      +      + +                    

2      +      +  +                   

3            +   +                  

4           + +    +                 

5                +                 

6                                 

7     +  +   +       +                

8            +      +  +             

9    +               +              

Додаткові вимоги до результатів навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів 

1      + +              +            

2   +    +                   +       

3           +           + +          

4                                 

5                         +        

6     +                   +         

7                         +        

8           +               +       

Додаткові вимоги до результатів навчання за освітньо-науковою програмою підготовки магістрів 

1                           +      

2     +                        +    

3  +  +  +  + + +                 + +     

4  +    + + +                    +     

5                                 

6         +                     +   

7                               +  

8       + + +                       + 

 


