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1.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Положення про освітні програми та навчальні плани (далі – Положення) в
Центральноукраїнському національному технічному університеті (далі –
Університет) є складовою частиною внутрішньої системи забезпечення якості
освітньої діяльності та вищої освіти Університету. Положенням визначаються
основні засади і особливості розроблення, затвердження, моніторингу,
перегляду, закриття освітніх програм та структури, змісту, затвердження,
перегляду навчальних планів підготовки здобувачів вищої освіти незалежно від
форми навчання.
Положення розроблене відповідно до Закону України «Про вищу освіту»,
з урахуванням вимог Законів України «Про освіту», Стандартів і рекомендацій
щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG-2015),
наказу Міністерства освіти і науки України від 11.07.2019 № 977 «Про
затвердження Положення про акредитацію освітніх програм, за якими
здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти», Статуту Університету,
Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, інших нормативноправових актів у сфері вищої освіти.
Вимоги Положення є обов’язковими для усіх структурних підрозділів та
учасників освітнього процесу в Університеті.
У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:
здобувачі освіти – вихованці, учні, студенти, курсанти, слухачі,
стажисти, клінічні ординатори, аспіранти (ад’юнкти), докторанти, інші особи,
які здобувають освіту за будь-яким видом та формою здобуття освіти;
індивідуальна освітня траєкторія – персональний шлях реалізації
особистісного потенціалу здобувача освіти, що формується з урахуванням його
здібностей, інтересів, потреб, мотивації, можливостей і досвіду, ґрунтується на
виборі здобувачем освіти видів, форм і темпу здобуття освіти, суб’єктів
освітньої діяльності та запропонованих ними освітніх програм, навчальних
дисциплін і рівня їх складності, методів і засобів навчання. Індивідуальна
освітня траєкторія в закладі освіти може бути реалізована через індивідуальний
навчальний план;
індивідуальний навчальний план – документ, що визначає
послідовність, форму і темп засвоєння здобувачем освіти освітніх компонентів
освітньої програми з метою реалізації його індивідуальної освітньої траєкторії
та створюється закладом освіти у взаємодії із здобувачем освіти за наявності
необхідних для цього ресурсів. До індивідуального навчального плану входять
обов’язкові компоненти (навчальні дисципліни, практики, курсові роботи
тощо) освітньої програми і дисципліни (види робіт), обрані здобувачем освіти в
порядку реалізації свого права на вибір 25% обсягу програми підготовки;
компетентність – динамічна комбінація знань, умінь, навичок, способів
мислення, поглядів, цінностей, інших особистих якостей, що визначає здатність
особи успішно провадити професійну та/або подальшу навчальну діяльність;
кредит ЄКТС – одиниця вимірювання навчального навантаження
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здобувача вищої освіти, необхідного для досягнення визначених (очікуваних)
результатів навчання. Обсяг одного кредиту ЄКТС становить30 годин. Як
правило, при рівномірному розподілі навчального часу з дисциплін в семестрі,
один кредит ЄКТС відповідає навчальному навантаженню у три академічні
години навчальних занять та самостійної роботи у навчальному тижні, не
включає в себе час, відведений для підсумкового контролю;
навантаження здобувача вищої освіти – час, який необхідний
здобувачу для досягнення визначених (очікуваних) результатів навчання. Цей
час включає всі види навчальної роботи: лекції, семінарські, практичні,
лабораторні заняття, самостійну роботу, контрольні заходи, проходження
навчальних та виробничих практик тощо;
освітній процес – система науково-методичних і педагогічних заходів,
спрямованих на набуття, примноження і використання знань, умінь та інших
компетентностей в осіб, які навчаються, а також на формування гармонійно
розвиненої особистості;
освітня діяльність – діяльність суб’єкта освітньої діяльності, спрямована
на організацію, забезпечення та реалізацію освітнього процесу у формальній
та/або неформальній освіті;
освітня (освітньо-професійна, освітньо-наукова) програма – система
освітніх компонентів на відповідному рівні вищої освіти в межах спеціальності,
що 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 (компетентності), якими повинен
оволодіти здобувач відповідного ступеня вищої освіти;
перезарахування/трансфер кредитів – процес визнання кредитів,
присвоєних в іншому закладі вищої освіти, з метою отримання кваліфікації.
Кредити, присвоєні учасникам в межах однієї освітньої програми певного
закладу освіти, можуть бути переведені для накопичування в іншій програмі,
запропонованій тим самим або іншим закладом освіти, оскільки результати
навчання задовольняють деякі або всі вимоги конкретної програми, її частини
або кваліфікації;
програмні компетентності – найбільш важливі компетентності, що
визначають специфіку програми та включаються в Профіль програми.
Очікується, що програмні компетентності однакових програм в різних
університетах є подібними чи порівнюваними між собою;
програмні результати навчання – узгоджений набір 15-20 тверджень,
які виражають те, що студент повинен знати, розуміти та бути здатним
виконувати після успішного завершення освітньої програми;
профіль програми – невід’ємна частина опису програми, створена для
представлення в усталеній формі основної інформації про освітню програму.
Дозволяє точно позиціонувати освітню програму серед інших, співвіднести з
тематикою наукових досліджень, що полегшує її розуміння всіма основними
зацікавленими особами (стейкхолдерами): студентами, роботодавцями,
дослідниками, викладачами, агенціями забезпечення якості тощо. Визначає
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предметну область, до якої належить дана освітня програма, її освітній рівень
та специфічні особливості даної програми, які відрізняють її від інших
подібних програм;.
результати навчання – знання, уміння, навички, способи мислення,
погляди, цінності, інші особисті якості, набуті в процесі навчання, виховання та
розвитку, які можна ідентифікувати, спланувати, оцінити і виміряти та які
особа здатна продемонструвати після завершення освітньої програми або
окремих освітніх компонентів;
рівень освіти – завершений етап освіти, що характеризується рівнем
складності освітньої програми, сукупністю компетентностей, визначених, як
правило, стандартом освіти, та які відповідають певному рівню Національної
рамки кваліфікацій;
стейкхолдери університету – зацікавлені сторони, фізичні та юридичні
особи, які мають легітимний інтерес щодо освітньої діяльності університету,
тобто певною мірою залежать від неї або можуть на неї впливати. Зокрема, до
стейкхолдерів університету належать: роботодавці; здобувачі вищої освіти
(студенти, аспіранти, докторанти), майбутні вступники та їх батьки; науковопедагогічні працівники та навчально-допоміжний персонал університету тощо;
структурно-логічна схема підготовки – це наукове і методичне
обґрунтування процесу реалізації освітньо-професійної (освітньо-наукової)
програми підготовки та основа для створення навчального та робочого
навчального планів;
студентоцентрований підхід – розглядає здобувача вищої освіти як
суб’єкта з власними унікальними інтересами, потребами і досвідом,
спроможного бути самостійним і відповідальним учасником освітнього
процесу. Студентоцентрований підхід передбачає передбачає розроблення
освітніх програм, які зосереджуються на результатах навчання, ураховують
особливості пріоритетів особи, що навчається, ґрунтуються на реалістичності
запланованого навчального навантаження, яке узгоджується із тривалістю
освітньої програми, передбачає взаємоповагу між студентом і викладачем,
реальну вибірковість дисциплін, участь студентів у системі внутрішнього
забезпечення якості Університету;
ступінь – кваліфікація вищої освіти, що, як правило, присвоюється після
успішного завершення освітньої програми на певному циклі/рівні вищої освіти.
Softskills(т.зв. “м’які навички”, “соціальні навички” чи “навички
успішності”) – дозволяють випускникам ЗВО бути успішними на своєму
робочому місці. До softskills зараховують навички комунікації, лідерство,
здатність брати на себе відповідальність, працювати в критичних умовах,
вміння полагоджувати конфлікти, працювати в команді, управляти своїм часом,
розуміння важливості deadline (вчасного виконання поставлених завдань),
здатність логічно і критично мислити, самостійно приймати рішення,
креативність тощо. Іноді до соціальних навичок також зараховують знання
іноземних мов, в першу чергу англійської мови. ЗВО повинен мати власну
політику стосовно розвитку softskills у своїх здобувачів вищої освіти та
викладачів. Ця політика також зумовлює співпрацю з працедавцями та
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випускниками, впливає на репутаційний капітал ЗВО. Іноді вживається
синонімічний термін transferableskills (навички, що їх можна переносити). Мова
йде про навички, що вважаються цінними на будь-якому робочому місці,
незалежно від професійної сфери.
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2. СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ, ВІДКРИТТЯ, МОНІТОРИНГ,
ПЕРЕГЛЯД І ЗАКРИТТЯ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ
Освітні програми
Освітня діяльність в Університеті на різних рівнях освіти здійснюється за
відповідними освітніми програмами: освітньо-професійними програмами
(ОПП) та освітньо-науковими програмами (ОНП).
Освітні програми Університету (Додаток 1) спрямовані на здобуття
особами, які навчаються, вищої освіти за ступенями бакалавра, магістра,
доктора філософії.
Зміст освітніх програм Університету, крім професійної підготовки,
повинен забезпечувати формування в осіб, які навчаються, знань, ключових
компетентностей, необхідних для самореалізації, активної громадянської
позиції, соціальної злагоди і здатності до працевлаштування у суспільстві,
зокрема:
формування духовних і моральних цінностей на рівні, який
сприятиме їх інтеграції у суспільство і становленню активної громадянської
позиції в суспільстві;
формування картини світу, адекватної сучасному рівню наукових
знань про нього (у відповідності до рівня вищої освіти), базових
компетентностей у галузі науки та техніки;
комунікативну компетентність, культурну освіченість, здатність до
інтеграції у національну і світову культуру;
сприяння багатогранному розвитку особистості, у тому числі –
формування вміння навчатися із високим рівнем самостійності, критичне
мислення, творчий підхід, ініціативність, здатність розв'язувати проблеми із
застосуванням здобутих знань та навичок, вміння оцінювати ризики, рішучість і
конструктивне управління почуттями, підприємливість.
Освітні програми розробляються із урахуванням вимог стандарту вищої
освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти, вимог професійних
стандартів (за наявності) а також на основі затвердженої місії Університету та
аналізу потреб суспільства.
За відсутності затвердженого стандарту вищої освіти за відповідною
спеціальністю та рівнем вищої освіти програмні результати навчання мають
відповідати вимогам Національної рамки кваліфікацій для відповідного
кваліфікаційного рівня.
Освітня програма містить чітко сформульовані цілі, які відповідають місії
та стратегії Університету. Цілі освітньої програми та програмні результати
навчання визначаються з урахуванням позицій та потреб зацікавлених сторін,
тенденцій розвитку спеціальності, ринку праці, галузевого та регіонального
контексту, а також досвіду аналогічних вітчизняних та іноземних освітніх
програм.
- Обсяг Освітніх програм вищої освіти визначається у кредитах ЄКТС і
складають, як правило (якщо інше не визначене стандартом):
- за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти – 240 кредитів ЄКТС;
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Для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі освітнього ступеня
молодшого бакалавра або на основі фахової передвищої освіти – Університет
має право визнати та перезарахувати кредити ЄКТС, максимальний обсяг яких
визначається стандартом вищої освіти.
за другим (магістерським) рівнем вищої освіти навчання
здійснюється за освітньо-професійною або освітньо-науковою програмою:
обсяг ОПП підготовки магістра в Університеті становить 90-120
кредитів ЄКТС;
обсяг ОНП магістра – 120 кредитів ЄКТС. Вона обов’язково
включає дослідницьку (наукову) компоненту обсягом не менше 30%;
обсяг освітньої складової освітньо-наукової програми підготовки
доктора філософії становить 30-60 кредитів ЄКТС.
Основні принципи, на базі яких розробляються ОП:
- системність – дотримання відповідності мети, змісту ОП, методів,
форм, засобів, технологій і механізмів реалізації освітнього процесу очікуваним
результатам навчання;
наступність – наявність послідовного зв’язку між різними етапами
освітнього процесу та ступенями вищої освіти;
інноваційність та інтегрованість освіти і науки – врахування
сучасних досягнень розвитку науки та відображення результатів наукових
досліджень у змісті ОП;
- студентоцентрованість – зорієнтованість освітнього процесу на
студента, його здатність навчатися та набувати ним відповідні компетентності;
- формування компетентностей здобувачів вищої освіти як їхніх
результатів навчання;
- врахування потреб, інтересів та вимог усіх зацікавлених сторін;
- інтеграція освітнього процесу у Європейський простір вищої освіти;
- модульність – структурування змісту ОП;
- збалансованість та реалістичність ОП – об’єктивність присвоєння
кредитів компонентам ОП, здатність студентів у визначені терміни навчання
набути очікувані компетентності за результатами виконання програми;
- гнучкість та мобільність структури ОП – можливість адаптації
структури і змісту ОП до змін потреб та інтересів зацікавлених сторін;
- відповідність ОП національній рамці кваліфікацій.
Структура та зміст освітніх програм
Освітня програма повинна містити: перелік освітніх компонентів; їх
логічну послідовність; вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати
навчання за цією програмою; кількість кредитів ЄКТС, необхідних для
виконання цієї програми, а також очікувані програмні результати навчання
(компетентності), якими повинен оволодіти здобувач вищої освіти (Додаток
1).
Вимоги до освітньої програми, які регламентовані стандартами вищої
освіти відповідно до пункту 3 статті 10 Закону України «Про вищу освіту»:
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обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного ступеня вищої
освіти;
- перелік компетентностей випускника;
- нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований у
термінах результатів навчання;
- форми атестації здобувачів вищої освіти;
- вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої
освіти;
- вимоги професійних стандартів (у разі їх наявності).
Обсяг освітньої програми та окремих освітніх компонентів (у кредитах
Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи) має відповідати
вимогам законодавства щодо навчального навантаження для відповідного
рівня вищої освіти та відповідного стандарту вищої освіти (за наявності).
Зміст освітньої програми повинен мати чітку структуру; освітні
компоненти, включені до освітньої програми, становлять логічну
взаємопов’язану систему та в сукупності дають можливість досягти заявлених
цілей та програмних результатів навчання.
Зміст освітньої програми повинен відповідати предметній області
визначеної для неї спеціальності (спеціальностям, якщо освітня програма є
міждисциплінарною).
Структура освітньої програми має передбачати можливість для
формування індивідуальної освітньої траєкторії, зокрема через індивідуальний
вибір здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін в обсязі, передбаченому
законодавством.
Освітня програма та навчальний план передбачають практичну
підготовку здобувачів вищої освіти, яка дає можливість здобути
компетентності, потрібні для подальшої професійної діяльності.
Освітня програма забезпечує набуття здобувачами вищої освіти
соціальних навичок (softskills), що відповідають заявленим цілям.
Зміст освітньої програми враховує вимоги відповідного професійного
стандарту (занаявності).
Обсяг освітньої програми та окремих освітніх компонентів (у кредитах
Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи) відповідає
фактичному навантаженню здобувачів, досягненню цілей та програмних
результатів навчання.
Освітня програма містить такі складові:
титульна сторінка;
загальна характеристика освітньої програми;
погодження з зовнішніми стейкхолдерами, залученими до розробки
освітньої програми (представниками бізнесу, роботодавцями, випускниками,
здобувачами вищої освіти, професійними громадськими організаціями, іншими
стейкхолдерами);
профіль програми (містить цілі освітньої програми, опис предметної
області, працевлаштування та продовження освіти, стиль та методика навчання,
програмні компетентності випускника, ресурсне забезпечення реалізації
-

8

програми, академічна мобільність).
структура та компоненти освітньої програми (розподіл змісту
освітньої програми та обсягу кредитів ЄКТС за компонентами освітньої
програми, структурно-логічна послідовність їх вивчення).
опис форм атестації здобувачів освіти;
матриці відповідності визначених Стандартом компетентностей
дескрипторам НРК, співвідношення результатів навчання та компетентностей,
співвідношення навчальних дисциплін та результатів навчання
вимоги професійних стандартів (за наявності)
вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості
вищої освіти
Освітні програми Університету орієнтуються на студента, створюють
умови для формування індивідуальних траєкторій навчання та спрямовані на
розширення можливостей особи щодо працевлаштування і до подальшого
навчання з вищим рівнем автономності.
Освітні програми повинні проектуватись у спосіб, що сприяв би розвитку
певного набору компетентностей, які вважаються корисними та потрібними для
академічної, професійної та/або професійно-технічної сфери, своєчасно
адаптуватися до вимог ринку праці та до професійних потреб осіб, що
навчаються.
Освітні програми Університету структуровані за двома блоками:
Загальний блок, який формує softskills, тобто так звані “м’які навички”,
“соціальні навички” чи “навички успішності”, що дозволяють випускникам
Університету бути успішними на своєму робочому місці. Як правило до
softskills зараховують навички комунікації, лідерство, здатність брати на себе
відповідальність, працювати в критичних умовах, вміння полагоджувати
конфлікти, працювати в команді, управляти своїм часом, розуміння важливості
deadline (вчасного виконання поставлених завдань), здатність логічно і
критично мислити, самостійно приймати рішення, креативність тощо. Іноді до
соціальних навичок також зараховують знання іноземних мов, в першу чергу
англійської мови. Іноді вживається синонімічний термін transferableskills
(навички, що їх можна переносити). Мова йде про навички, що вважаються
цінними на будь-якому робочому місці, незалежно від професійної сфери.
До другого блоку фахової/предметної підготовки відносяться навчальні
дисципліни, що спрямовані на формування спеціальних фахових
компетентностей за спеціальністю у здобувача вищої освіти, зокрема,
предметної області та професійного спрямування.
Освітні програми передбачають практичну підготовку здобувачів вищої
освіти, яка дозволяє отримати досвід у галузі, пов’язаній з їх навчанням, дає
можливість здобути компетентності, що потрібні для подальшої професійної
діяльності.
Зміст Освітньої програми, освітні компоненти, включені до освітньої
програми, становлять логічну взаємопов’язану систему та в сукупності дають
можливість досягти заявлених цілей та програмних результатів навчання.
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Відкриття Освітніх програм
Освітні програми Університету відкриваються за ліцензованими
спеціальностями
з метою забезпечення суспільних потреб
у
висококваліфікованих фахівцях, з урахуванням тенденцій розвитку ринку праці
та регіонального і галузевого контексту.
Рішення про відкриття або закриття Освітньої програми з урахуванням
Стратегії
Університету,
схвалюється
науково-методичною
комісією
спеціальності та подається на розгляд науково-методичної ради Університету,
яка рекомендує її в подальшому на затвердження Вченій раді Університету.
Процес створення освітньої програми традиційно включає такі кроки:
− Перевірка відповідності основним умовам (суспільна
потреба,
консультації із зацікавленими сторонами, цікавість програми із академічного
погляду, чи визначені спільні точки прив’язки, ресурси всередині/зовні
Університету.
−
Визначення профілю освітньої програми.
−
Опис мети програми та кінцевих результатів навчання.
−
Визначення загальних і фахових компетентностей.
−
Розроблення навчального плану.
−
Розроблення модулів і вибір методів викладання.
−
Визначення підходів до навчання та методів оцінювання.
− Розроблення системи оцінювання якості освітньої програми з метою її
удосконалення.
Особлива увага повинна приділятися першому етапу роботи – аналізу
актуальності розроблення та запровадження нової освітньої програми.
Розробники повинні дати чіткі відповіді на низку запитань:
–
Чи визначена суспільна потреба у новій програмі на регіональному,
національному та міжнародному рівнях?
–
Чи проведені для цього широкі консультації з усіма зацікавленими
сторонами
(основними
стейкхолдерами):
роботодавцями,
фахівцями
(випускниками), професійними організаціями та об’єднаннями тощо?
–
Чи наявні необхідні ресурси для створення та реалізації програми
всередині Університету, чи є можливість залучення додаткових фінансових,
матеріальних, кадрових ресурсів?
–
Чи є формальні зобов’язання партнерських вищих навчальних закладів
(у випадку спільних програм або програм подвійних (багатосторонніх)
дипломів)?
–
Чи буде така програма юридично визнаною у всіх країнах?
–
Чи є повне порозуміння партнерських вищих навчальних закладів щодо
тривалості освітньої програми, її кредитного виміру?
Відкриття освітніх програм складається з наступних організаційних
етапів:
− обґрунтування та розгляд необхідності відкриття Освітньої програми
(формування
пояснювальної записки) науково-методичною
комісією
спеціальності;
−
формування та залучення до науково-методичної комісії спеціальності
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проектної групи, мінімальні вимоги до кадрового складу якої визначаються
Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності закладів освіти і
чинними документами, які регламентують питання акредитації Освітніх
програм;
− попереднє погодження Освітньої
програми
науково-методичною
комісією;
− розроблення проєкту опису Освітньої програми та проєкту навчального
плану;
− експертиза проектних матеріалів (пояснювальної записки, проектів
Освітньої програми та навчального плану;
−
схвалення проєкту Освітньої програми;
− оприлюднення на офіційному веб-сайті Університету
відповідного
проєкту із метою отримання зауважень та пропозиції зацікавлених сторін.
Науково-методична комісія спеціальності подає на розгляд науковометодичної ради Університету проект освітніх програм, навчальних планів
та пояснювальних записок до них. В пояснювальній записці має бути
відображена відповідність місії та стратегії Університету, урахуванням позицій
та потреб зацікавлених сторін, тенденцій розвитку спеціальності, ринку праці,
галузевого та регіонального контексту при визначенні цілей освітньої програми
та програмних результатів навчання а також досвіду аналогічних вітчизняних
та іноземних освітніх програм.
Науково-методична рада Університету
розглядає
пропозиції
щодо відкриття освітніх програм, перевіряє:
− врахування позицій та потреб зацікавлених сторін, роботодавців,
суспільства, студентів.
−
відповідність місії та стратегії Університету.
−
вплив на інші програми Університету.
− узгодженість наданих пропозицій з національними та міжнародними
стандартами, структурою програми та навантаженням студентів, програмними
результатами навчання.
−
потреби в ресурсах, включаючи викладачів, методичні матеріали, потреби
в спеціалізованому обладнанні, необхідний для цього бюджет.
− забезпечення можливості формування індивідуальної освітньої траєкторії
здобувачам вищої освіти.
− наявність в освітній програмі та навчальному плані практичної
підготовки здобувачів вищої освіти, яка дозволяє здобути компетентності,
необхідні для подальшої професійної діяльності і передбачають можливість
набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок (softskills) упродовж
періоду навчання, які відповідають цілям та результатам навчання ОП.
Результатом погодження науково-методичною радою Університету є
надання Вченій раді рекомендацій щодо доцільності запровадження Освітньої
програми за зазначеною спеціальністю, затвердження нової освітньої програми
(запропонованих змін до неї).
Рішення про відкриття освітньої програми ухвалюється Вченою радою
Університету та вводиться в дію наказом ректора.
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У внутрішній оцінці на рівні Університету беруть участь члени Центру
забезпечення якості освіти, науково-методичні комісії за спеціальностями,
науково-методична ради Університету, студентське самоврядування, зовнішні
стейкхолдери, Вчена рада Університету.
Прийняття рішення щодо відкриття та закриття будь-якої Освітньої
програми в Університеті здійснюється за таких умов:
1)
дотримання принципу прозорості;
2)
проведення консультацій всіх зацікавлених сторін (науковопедагогічні працівники, адміністрація, студенти, роботодавці);
3)
оцінка необхідного методичного, кадрового
і
матеріального забезпечення;
4)
здійснення оцінки ризиків та оцінки економічної
доцільності
реалізації Освітньої програми;
5)
проведення зовнішньої експертизи;
6)
забезпечення відкритого розгляду Освітньої програми (проєкту
Освітньої програми) і результатів оцінок та експертиз.
Рішення про відкриття або закриття Освітньої програми ухвалюється
Вченою радою Університету за рекомендацією Науково-методичної ради
Університету та схваленням науково-методичною комісією спеціальності з
урахуванням Концепції освітньої діяльності, Стратегії Університету, цього та
спеціальних положень, а також результатів проведених оцінок (у тому числі –
оцінки економічної доцільності) та експертиз.
Розроблення проєкту Освітньої програми можуть ініціювати і кафедри
Університету, а також окремі штатні науково-педагогічні працівники.
Безпосереднє керівництво Освітньою програмою за рівнями вищої освіти
здійснює гарант Освітньої програми (керівник групи забезпечення освітніх
програм спеціальності) – штатний науково-педагогічний працівник
Університету, який має науковий ступінь та/або вчене звання за відповідною
або спорідненою до Освітньої програми спеціальністю, стаж науковопедагогічної та/або наукової роботи не менш як десять років. Вимоги щодо
кваліфікації гаранта Освітньої програми визначаються Ліцензійними умовами
провадження освітньої діяльності закладів освіти і чинними нормативними
документами, які регламентують питання акредитації Освітніх програм.
Гарант Освітньої програми несе персональну відповідальність за
забезпечення якості навчання на освітній програмі, своєчасне надання
інформації з моніторингу програми, її акредитацію та конкурентоздатність.
Призначення гарантів Освітніх програм, здійснюється наказом ректора
Університету.
Відповідальність за високий професійний рівень науково-педагогічних,
педагогічних та наукових працівників, які беруть участь у забезпеченні
Освітніх
програм,
наявність
необхідних
інформаційних
ресурсів,
спеціалізованого обладнання і приміщень, релевантність, об’єктивність і
відкритість процесів оцінювання навчальних досягнень осіб, які навчаються,
за відповідність процедур оцінювання спеціальності і рівню кваліфікації
покладається на Університет.
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Кафедри як основний та базовий структурний підрозділ несуть повну
відповідальність за реалізацію Освітніх програм, в яких вони задіяні.
Завідувач кафедри забезпечує ефективну реалізацію процедур
внутрішньої системи забезпечення якості на рівні університету: експертиза
якості Освітніх програм, діагностика результатів навчання здобувачів вищої
освіти, забезпечення якості викладацького складу.
Експертиза якості Освітніх програм включає аналіз якості освітніх
програм, проведення моніторингу якості та організаційний супровід процедури
періодичного перегляду Освітніх програм.
Реалізація цієї функції здійснюється через:
–
аналіз пропозицій робочих проектних груп з розроблення та
супроводження освітніх програм їх структури та змісту;
–
експертиза освітніх програм та навчальних планів, періодичний
перегляд освітніх програм та навчальних планів;
–
супровід процедури періодичного перегляду освітніх програм;
–
інформаційне забезпечення в частині внутрішньої акредитації
та експертизи Освітніх програм.
Реалізація освітньої програми повинна передбачати її постійний
моніторинг і вдосконалення.
Моніторинг і вдосконалення програми в процесі її реалізації
передбачає:
–
реалізувати освітню програму та її компоненти відповідно до чіткої
структури та прозорого плану впровадження;
–
виконувати моніторинг програми та її компонентів шляхом
опитування студентів і працівників з метою оцінювання викладання, навчання
та оцінювання, а також вихідної інформації відповідно до показника
успішності, рекомендовано використовувати контрольний перелік запитань
для оцінки навчального плану;
–
використовувати системи зворотного та прямого зв’язку для аналізу
результатів оцінювання та очікуваних розробок у предметній області з
урахуванням потреб суспільства та наукового середовища;
–
використовувати отриману інформацію для вдосконалення програми
в цілому та її компонентів.

Моніторинг, перегляд і закриття Освітніх програм
Регулярний моніторинг, перегляд і доопрацювання освітніх програм
проводяться з метою забезпечення належного рівня освітніх послуг та
створення сприятливого й ефективного навчального середовища для студентів.
Моніторинг здійснюється, як правило, членами робочої групи програми
(групою забезпечення освітньої програми) із залученням представників органів
студентського самоврядування, роботодавців. Відповідальність за організацію і
проведення моніторингу Освітньої програми покладається на її гаранта.
Результати моніторингу не менш як один раз на рік обговорюються науковометодичною комісію спеціальності.
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Необхідною складовою моніторингу є опитування студентів, випускників
та роботодавців щодо їх задоволеності Освітньою програмою, її компонентами,
організацією і забезпеченням освітнього процесу, викладацьким складом.
Основними підставами для перегляду Освітніх програм є:
зміни у нормативних документах, які регулюють питання змісту
освіти за відповідним рівнем та/або спеціальністю, у тому числі введення в дію
нових освітніх та професійних стандартів;
результати моніторингу, якщо ними встановлено:
1)
невідповідність
розрахованого
навантаження
реальному
навантаженню студента на опанування програми в цілому та/або на вивчення
навчальних дисциплін;
2)
недостатній рівень опанування програмних результатів навчання
більшістю студентів;
3)
недостатню валідність результатів оцінювання;
4)
інші факти, які свідчать про недосягнення визначених Освітньою
програмою цілей та/або недотримання вимог стандартів забезпечення якості;
інші обставини, визначені чинними нормативно-законодавчими
документами України.
За рік до запланованої акредитації Освітньої програми науковометодичною радою університету (НМР) з залученням незацікавлених фахівців
та науково-педагогічних працівників ЦНТУ (як правило тих, що являються
експертами та галузевими експертами НАЗЯВО), проводиться внутрішній
акредитаційний моніторинг освітньої програми та стану її реалізації в
Університеті.
Також науково-методичною радою Університету (НМР) з залученням
фахівців та незацікавлених науково-педагогічних працівників ЦНТУ (як
правило тих, що являються експертами та галузевими експертами НАЗЯВО),
проводиться обов’язковий акредитаційний моніторинг сформованих відомостей
самоаналізу за 2-3 місяці до дати їх завантаження с систему НАЗЯВО.
В результаті перегляду та перевірок має відбуватися безперервне
вдосконалення Освітніх програм. Внесення змін до Освітніх програм і
прийняття рішення про їх припинення здійснюються із дотриманням тих самих
умов і у тому самому порядку, що і затвердження.
Рішення про закриття Освітньої програми приймає Вчена рада
Університету.
Освітня програма може бути вилучена з переліку Освітніх програм, які
реалізуються в університеті з наступних причин:
− з ініціативи факультету (університету), обґрунтоване рішення якого про
відмову від реалізації освітньої програми розглядається Вченою радою
Університету;
− у разі відсутності набору здобувачів вищої освіти на навчання протягом двох
років за новою Освітньою програмою, відсутності здобувачів вищої освіти,
наявності малокомплектних груп, які навчаються за відповідною Освітньою
програмою (за поданням на ім’я ректора відповідного клопотання від
гаранта освітньої програми);
− перевищення витрат на реалізацію Освітньої програми над плановими
показниками та/або суттєве зменшення надходжень на її реалізацію, що
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унеможливлює її фінансування у повному обсязі;
− результати моніторингу ринку праці, якими виявлено невідповідність
Освітньої програми його потребам;
− у разі перегляду освітньої програми, що призвело до зміни її назви;
− за результатами зовнішньої або внутрішньої оцінки якості Освітньої
програми та освітньої діяльності тощо.
Прозорість та публічність
Університет визначає чіткі та зрозумілі правила і процедури, що
регулюють права та обов’язки всіх учасників освітнього процесу, надає доступ
до них та послідовно дотримується під час реалізації освітньої програми.
Університет не пізніше, ніж за місяць до затвердження Освітньої
програми або змін до неї оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті
відповідний проєкт із метою отримання зауважень та пропозицій зацікавлених
сторін.
Університет своєчасно оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті
точну та достовірну інформацію про Освітню програму (включаючи її цілі,
очікувані результати навчання та компоненти) в обсязі, достатньому для
інформування відповідних зацікавлених сторін та суспільства.
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3. НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
ЯК СКЛАДОВА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ
На підставі відповідної освітньої програми розробляється навчальний
план, який визначає перелік та обсяг навчальних дисциплін у кредитах ЄКТС,
послідовність вивчення дисциплін, форми проведення навчальних занять та їх
обсяг, графік освітнього процесу, форми поточного і підсумкового контролю
(Додаток 2).
Навчальний план – це нормативний документ Університету, який містить
відомості про спеціальність, освітній рівень, кваліфікацію, нормативний термін
навчання, графік освітнього процесу, розділи теоретичної, практичної
підготовки, обов’язкові і вибіркові компоненти Освітньої програми,
спеціалізацію (за наявності), дані про кількість і форми семестрового контролю,
підсумкову атестацію, загальний бюджет навчального часу за весь нормативний
термін навчання та його поділ на час навчальних занять та час, відведений на
самостійну роботу, а також поділ бюджету навчального часу за окремими
формами занять з кожної навчальної дисципліни та за весь термін навчання
загалом.
Навчальний план визначає навчальне навантаження здобувача вищої
освіти на вивчення дисциплін в академічних годинах і в кредитах ЄКТС. Обсяг
кредиту становить 30 академічних годин.
У структурі навчальних планів виділяються обов’язкова і вибіркова
складові.
Обов’язкова складова навчального плану за стандартами вищої освіти не
може перевищувати 75 відсотків обсягу (в кредитах ЄКТС) навчального плану і
включає навчальні освітні компоненти, спрямовані на досягнення результатів
навчання, визначених Освітньою програмою.
Вибіркова складова начального плану призначена для забезпечення
можливості здобувачу освіти поглибити професійні знання в межах обраної
Освітньої програми та/або здобути додаткові спеціальні професійні
компетентності. В межах обсягу вибіркової складової особа, яка навчається,
має право обирати освітні компоненти самостійно і такий вибір не обмежується
навчальним планом програми, на якій вона навчається.
Загальний обсяг вибіркових дисциплін має складати не менше 25 % від
загального обсягу кредитів ЄКТС за Освітньо-професійними чи Освітньонауковими програмами.
Кількість кредитів за семестрами, виділених на вибіркову складову
регламентується навчальним планом. Запис на вибіркові навчальні дисципліни
здійснюється відповідно до Положення про організацію вивчення вибіркових
навчальних дисциплін та формування індивідуального навчального плану
здобувача вищої освіти в ЦНТУ.
Навчальні дисципліни плануються, як правило, в обсязі не менше 3
кредитів ЄКТС, а їх кількість на навчальний рік не перевищує шістнадцяти.
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Кредити встановлюються для всіх навчальних дисциплін, визначених
навчальними планами. Кредити також присвоюються за всіма іншими видами
навчальної діяльності студентів (іспити, курсові та дипломні роботи, атестація
здобувачів вищої освіти).
Курсова робота чи курсовий проект, що мають міждисциплінарний
характер, можуть виділятися окремою позицією в навчальному плані
(орієнтовний обсяг – 3 кредити ЄКТС)
Як правило, кількість іспитів (без курсових робіт (проектів) не
перевищує 5 на екзаменаційну сесію.
Навчальний план за заочною формою навчання містить перелік
дисциплін, аналогічний навчальному плану за денною формою навчання тієї
ж Освітньої програми, і має меншу тривалість аудиторних занять за рахунок
збільшення обсягу самостійної роботи. Відсоток зменшення (порівняно з
навчальним планом денної форми навчання) кількості навчальних занять
повинен бути пропорційним для всіх дисциплін навчального плану. Сукупна
тривалість навчальних занять за заочною формою навчання не може
перевищувати 15 відсотків обсягу навчальних занять за відповідним планом
денної форми навчання.
Види навчальних занять і форми підсумкового контролю за заочною
формою навчання повинні співпадати з планом денної форми навчання.
Навчальний план складається за кожною освітньою програмою.
Навчальний план є обов’язковою складовою навчально-методичного
забезпечення Освітньої програми, що розробляється кафедрою.
Навчальні плани розглядається та затверджуються Вченою радою
Університету.
Моніторинг навчальних планів здійснює група
забезпечення
спеціальності не рідше одного разу на рік, що дозволяє виявляти проблеми
та формувати рекомендації щодо вдосконалення навчальних планів.
Моніторинг спрямований на визначення, чи досягається встановлена
мета та відповідність потребам студентів, працедавців, інших груп зацікавлених
сторін і суспільства.
Моніторинг передбачає оцінювання:

відповідності досягненням науки у відповідній сфері знань,
тенденціям розвитку економіки і суспільства;
 врахування змін потреб студентів, працедавців та інших груп
зацікавлених сторін;
 спроможності студентів виконати навчальне навантаження Освітньої
програми та набути очікувані компетентності;

затребуваності на ринку праці фахівців, які здобули вищу освіту за
Освітньою програмою.
На підставі результатів поточного моніторингу кафедра здійснює
перегляд навчальних планів (внесення змін).
На основі навчального плану у визначеному закладом вищої освіти
порядку розробляються та затверджуються індивідуальні навчальні плани
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студентів, що мають містити, у тому числі, обрані здобувачами вищої освіти
навчальні дисципліни.
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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Центральноукраїнський національний технічний університет

ЗАТВЕРДЖЕНО
ВЧЕНОЮ РАДОЮ ЦНТУ
Протокол № __ від « »_
Освітня програма вводиться
в дію з «__» _
20_
Ректор __

_20_
_ р.

_ / В.М. Кропівний /

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА
«ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ»

РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Перший (бакалаврський)
(назва рівня вищої освіти)

СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Бакалавр
(назва ступеня вищої освіти)

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ

13 Механічна інженерія
(шифр та назва галузі знань)

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

133 Галузеве машинобудування
(код та найменування спеціальності)

Кропивницький, 20_

19

р.

_ р.

ЛИСТ ПОГОДЖЕННЯ
освітньо-професійної програми
«ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ»
Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський) рівень

Ступінь вищої освіти

Бакалавр

Галузь знань

13 Механічна інженерія

Спеціальність

133 Галузеве машинобудування

РОЗРОБЛЕНО І СХВАЛЕНО
Науково-методичною комісією
спеціальності 133 Галузеве
машинобудування
Протокол № __ _
від «__»
_ 20
р.
Голова НМК спеціальності
_

_
«__»

_ А.М. Кириченко
20_
р.

_ Г.Б. Філімоніхін

РЕКОМЕНДОВАНО
Науково-методичною радою
університету
Протокол № __ _
від «__»
_ 20
р.
Голова НМР університету
_

ПОГОДЖЕНО
Проректор
з науково-педагогічної роботи
Центральноукраїнського
національного технічного
університету

_ О.М. Левченко

Ректор
Центральноукраїнського
національного технічного
університету

_
«__»

20

_ В.М. Кропівний
20_
_ р.

Освітньо-професійна
регламентує

нормативні,

ПЕРЕДМОВА
програма є нормативним
компетентностні,

документом,

кваліфікаційні,

який

організаційні,

навчальні та методичні вимоги у підготовці бакалаврів у галузі знань 13
«Механічна інженерія» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування»
освітньої програми «Галузеве машинобудування».
Дана освітньо-професійна програма розроблена робочою групою кафедр
будівельних,

дорожніх

машинобудування,

машин

технології

і

будівництва,

машинобудування,

сільськогосподарського
матеріалознавства

та

ливарного виробництва, металорізальних верстатів та систем ЦНТУ у складі:
1 Лещенко Сергій Миколайович – гарант програми, кандидат технічних
наук, доцент, доцент кафедри сільськогосподарського машинобудування;
2. Гречка Андрій Іванович – кандидат технічних наук, доцент, завідувач
кафедри металорізальних верстатів та систем;
3. Яцун Володимир Володимирович – кандидат технічних наук, доцент,
доцент кафедри будівельних, дорожніх машин і будівництва;
4. Васильковський Олексій Михайлович – кандидат технічних наук,
професор, професор кафедри сільськогосподарського машинобудування;
5. Щербина Кирил Костянтинович – кандидат технічних наук, старший
викладач кафедри металорізальних верстатів та систем;
6. Конончук Сергій Васильович – кандидат технічних наук, доцент,
доцент кафедри матеріалознавства та ливарного виробництва.
Програма рекомендована Науково-методичною радою та затверджена
Вченою

радою

Центральноукраїнського

національного

технічного

університету.
Ця освітньо-професійна програма не може бути повністю або частково
відтворена, тиражована та розповсюджена без дозволу Центральноукраїнського
національного технічного університету.
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1.

Профіль

освітньо-професійної

програми

«Галузеве

машинобудування» зі спеціальності 133 «Галузеве машинобудування»
1 – Загальна інформація
Центральноукраїнський національний технічний
Повна назва вищого
університет,
навчального закладу
Агротехнічний факультет
та структурного
Механіко-технологічний факультет
підрозділу
Факультет проектування та експлуатації машин
Ступінь вищої освіти та Бакалавр, Бакалавр з галузевого машинобудування
назва кваліфікації
мовою оригіналу
Офіційна назва
Освітньо-професійна програма «Галузеве
машинобудування»
освітньої програми
Диплом бакалавра, 240 кредитів ЄКТС
Тип диплому та обсяг
освітньої програми
Термін навчання
3 роки 10 місяців
Сертифікат УД № 12008536 від 25.02.2019 р.,
Акредитаційна
інституція
Акредитаційна комісія МОН України
Термін акредитації
2029 р.
НРК України – 6 рівень, FQ - ENEA – перший цикл, EQF Цикл/рівень
LLL – 6 рівень
- на базі повної загальної середньої освіти – 240 кредитів
Передумови
ЄКТС;
- на основі ступеня «фаховий молодший бакалавр»,
«молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного рівня
«молодший спеціаліст») заклад вищої освіти має право
визнати та перезарахувати не більше ніж 60 кредитів
ЄКТС, отриманих в межах попередньої освітньої
програми підготовки фахового молодшого бакалавра,
молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста):
- прийом на основі ступенів «молодший бакалавр»,
«фаховий
молодший
бакалавр»
або
освітньо
кваліфікаційного
рівня
«молодший
спеціаліст»
здійснюється за результатами зовнішнього незалежного
оцінювання в порядку, визначеному законодавством
Мова(и) викладання
Українська
На строк дії сертифіката про акредитацію
Термін дії освітньої
програми
http://www.kntu.kr.ua/?view=abitur&id=22
Інтернет-адреса
постійного розміщення
опису освітньої
програми
2 – Мета освітньої програми
Забезпечення підготовки фахівців в сфері галузевого машинобудування шляхом
надання спеціальних умінь та знань, призначених для виконання проектних,
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технологічних, та управлінських функцій, що пов'язані з процесами проектування,
виробництва та експлуатації відповідних об’єктів і систем машинобудування.
3 – Характеристика освітньої програми
Предметна область 13 – Механічна інженерія
133 – Галузеве машинобудування
(галузь знань,
спеціальність,
спеціалізація (за
наявності))
Орієнтація
Освітньо-професійна программа
освітньої програми
Здобувач вищої освіти повинен володіти професійними
Основний фокус
освітньої програми знаннями та вміннями з технологій виробництва, зберігання,
обслуговування машин та обладнання, методиками оцінки їх
та спеціалізації
роботи; інженерними методами вирішення технічних
проблем;
методами
організаційного,
інформаційного,
правового забезпечення виробництва.
Ключові
слова:
машинобудування,
виробництво,
зберігання, транспортування, технічне обслуговування,
комплектування, машини та обладнання.
Програма передбачає застосування практичної підготовки
Особливості
на
підприємствах машинобудівного сектору промисловості.
програми
4 – Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Працевлаштування
на
підприємствах
будь-якої
Придатність до
організаційно-правої
форми
(комерційні,
некомерційні,
працевлаштування
державні, муніципальні) усіх форм власності у сфері
проектування, виробництва, експлуатації, зберігання і
ремонту машин різноманітного галузевого призначення.
Посади згідно класифікатора професій України.
Бакалавр з галузевого машинобудування спеціалізації "
Галузеве машинобудування " підготовлений до виконання
професійної роботи на посадах згідно класифікатора професій
України ДК003:2010: технік-технолог; технік-будівельник;
технік-лаборант; технік-проектувальник; технік-конструктор;
механік; механік виробництва; механік дільниці; механік з
кранового господарства; механік з підіймальних установок;
механік з ремонту устаткування; механік-налагоджувальник;
технік з експлуатації та ремонту устаткування; технік з
інструменту; технік з механізації трудомістких процесів;
технік-механік
із
меліорації
сільськогосподарського
виробництва;
технік-механік
сільськогосподарського
виробництва; інструктор з експлуатаційних, виробничотехнічних та організаційних питань; лаборант; стажистдослідник; технік з метрології; технік з налагоджування та
випробувань; технік з підготовки виробництва; технік з
підготовки технічної документації; відповідно до ДК009:2010
Державного класифікатора видів економічної діяльності:
категорія С – переробна промисловість:
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Подальше навчанн

Викладання та
навчання

Оцінювання

розділ 25 – виробництво готових металевих виробів, крім
машин і устаткування; розділ 28 – виробництво машин і
устаткування; розділ 33 – ремонт і монтаж машин і
устаткування
Навчання для розвитку та самовдосконалення у професійній
сфері діяльності, а також інших споріднених галузях освітньонаукових знань:
- здобуття другого (магістерського) рівня за спеціальністю 133
Галузеве машинобудування;
- здобуття другого (магістерського) рівня у споріднених
галузях освітньо-наукових знань;
- освітні програми, дослідницькі гранти та стипендії (у
тому числі і за кордоном), що містять додаткові освітні
компоненти.
5 – Викладання та оцінювання
Проведення лекційних, практичних та лабораторних занять,
тренінгів; організація майстер-класів, круглих столів, наукових
конференцій та семінарів; залучення студентів до участі в
проектних роботах, конкурсах, олімпіадах та науково-дослідних
заходах, застосовуються інноваційних технологій дистанційного
навчання.
Поточний контроль знань здобувачів проводиться в усній
формі (опитування за результатами опрацьованого матеріалу).
Підсумковий контроль знань у вигляді екзамену/заліку
проводиться у письмовій формі, з подальшою усною
співбесідою.
Форми контролю: усне та письмове опитування, тестові
завдання за допомогою комп’ютера, захист практичних,
лабораторних та індивідуальних робіт, захист курсових тощо.
Оцінювання
дослідницької
діяльності
здобувачів
здійснюється на основі кількісних та якісних показників, що
характеризують підготовку наукових праць, участь у
конференціях,
підготовку
окремих
частин
випускної
кваліфікаційної
роботи
відповідно
до
затвердженого
індивідуального плану.
Оцінювання навчальних досягнень здійснюється за 4бальною національною шкалою («відмінно», «добре»,
«задовільно» та «незадовільно»); 2 рівневою вербальною
національною шкалою («зараховано» та «не зараховано») та
100-бальною шкалою ЄCTS (А, В, С, D, E, F, FX).
Кінцевим результатом навчання є підсумкова атестація
здобувача та присудження йому ступеня вищої освіти бакалавра
зі спеціальності 133 «Галузеве машинобудування».

6 –Програмні компетенції
Здатність розв’язувати спеціалізовані практичні завдання
Інтегральна
компетентність галузевого машинобудування, що передбачає застосовування
певних теорій і методів механічної інженерії та має ознаки
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Загальні
компетентності
(ЗК)

Фахові
компетентності
(ФК)

комплексності й невизначеності умов.
ЗК1. Здатність до абстрактного мислення.
ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
ЗК3. Здатність планувати та управляти часом.
ЗК4. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з
різних джерел.
ЗК5. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
ЗК6. Здатність проведення досліджень на певному рівні.
ЗК7. Здатність спілкуватися іноземною мовою.
ЗК8. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.
ЗК9. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.
ЗК10. Навички використання інформаційних і комунікаційних
технологій.
ЗК11. Здатність працювати в команді.
ЗК12. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена
суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного
демократичного) суспільства та необхідність його сталого
розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і
громадянина в Україні
ЗК 13. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні,
наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння
історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у
загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку
суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та
форми рухової активності для активного відпочинку та ведення
здорового способу життя.
ФК1. Здатність застосовувати типові аналітичні методи та
комп'ютерні програмні засоби для розв'язування інженерних
завдань галузевого машинобудування, ефективні кількісні методи
математики, фізики, інженерних наук, а також відповідне
комп'ютерне програмне забезпечення для розв’язування
інженерних задач галузевого машинобудування.
ФК2. Здатність застосовувати фундаментальні наукові факти,
концепції, теорії, принципи для розв’язування професійних задач і
практичних проблем галузевого машинобудування.
ФК3. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних
робіт.
ФК4. Здатність втілювати інженерні розробки у галузевому
машинобудуванні з урахуванням технічних, організаційних,
правових, економічних та екологічних аспектів за усім життєвим
циклом машини: від проектування, конструювання, експлуатації,
підтримання працездатності, діагностики та утилізації.
ФК5. Здатність застосовувати комп’ютеризовані системи
проектування
та
спеціалізоване
прикладне
програмне
забезпечення для вирішення інженерних завдань в галузі
машинобудування.
ФК6. Здатність оцінювати техніко-економічну ефективність
типових систем та їхніх складників на основі застосовування
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аналітичних методів, аналізу аналогів та використання доступних
даних.
ФК7. Здатність приймати ефективні рішення щодо вибору
конструкційних матеріалів, обладнання, процесів та поєднувати
теорію і практику для розв'язування інженерного завдання.
ФК8. Здатність реалізовувати творчий та інноваційний
потенціал у проектних розробках в сфері галузевого
машинобудування.
ФК9. Здатність здійснювати комерційну та економічну
діяльність у сфері галузевого машинобудування.
ФК10. Здатність розробляти плани і проекти у сфері галузевого
машинобудування за невизначених умов, спрямовані на
досягнення мети з урахуванням наявних обмежень, розв’язувати
складні задачі і практичні проблеми підвищування якості
продукції та її контролювання.
7 – Програмні результати навчання
РН1
РН2
РН3
РН4
РН5
РН6
РН7
РН8
РН9
РН10

РН11
РН12
РН13
РН14

Знання і розуміння засад технологічних, фундаментальних та
інженерних
наук,
що
лежать
в
основі
галузевого
машинобудування відповідної галузі
Знання та розуміння механіки і машинобудування та
перспектив їхнього розвитку
Знати і розуміти системи автоматичного керування об'єктами та
процесами галузевого машинобудування, мати навички їх
практичного використання
Здійснювати інженерні розрахунки для вирішення складних
задач і практичних проблем у галузевому машинобудуванні
Аналізувати інженерні об’єкти, процеси та методи
Відшуковувати потрібну наукову і технічну інформацію в
доступних джерелах, зокрема, іноземною мовою, аналізувати і
оцінювати її
Готувати виробництво та експлуатувати вироби, застосовуючи
автоматичні системи підтримування життєвого циклу
Розуміти відповідні методи та мати навички конструювання
типових вузлів та механізмів відповідно до поставленого завдання
Обирати і застосовувати потрібне обладнання, інструменти та
методи
Розуміти проблеми охорони праці та правові аспекти
інженерної діяльності у галузевому машинобудуванні, навички
прогнозування соціальних й екологічних наслідків реалізації
технічних завдань
Вільно спілкуватися з інженерним співтовариством усно і
письмово державною та іноземною мовами
Застосовувати засоби технічного контролю для оцінювання
параметрів об'єктів і процесів у галузевому машинобудуванні
Розуміти структури і служб підприємств галузевого
машинобудування
Розробляти деталі та вузли машин із застосуванням систем
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автоматизованого проектування
Кадрове
забезпечення

Матеріально –
технічне
забезпечення

Інформаційне
та навчально –
методичне
забезпечення

Вимоги до
наявності
системи
внутрішнього
забезпечення
якості вищої
освіти

Національна
кредитна
мобільність

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми
До реалізації програми залучаються науково-педагогічні
працівники з науковими ступенями та вченими званнями, що за
своїми освітньою та професійною кваліфікацією відповідають
освітнім компонентам, що реалізуються в рамках підготовки
фахівців.
З метою підвищення фахового рівня всі науково-педагогічні
працівники регулярно проходять стажування або підвищення
кваліфікації, в тому числі закордонне.
- навчальні корпуси;
- гуртожитки;
- предметні аудиторії;
- спеціалізовані лабораторії;
- комп’ютерні класи;
- пункти харчування;
- точки бездротового доступу до мережі Інтернет;
- мультимедійне обладнання;
- спортивний зал, спортивні майданчики.
- необмежений доступ до мережі Інтернет;
- наукова бібліотека, читальні зали;
- віртуальне навчальне середовище Moodle;
- пакети загальних та спеціалізованих прикладних програм
КОМПАС, SolidWorks, Fusion, Mathcad;
- навчальні і робочі плани;
- графіки навчального процесу;
- навчально-методичні комплекси дисциплін;
- силабуси або робочі програми дисциплін;
- дидактичні матеріали для самостійної та індивідуальної роботи
студентів з дисциплін;
- програми практик;
- критерії оцінювання рівня підготовки;
- пакети комплексних контрольних робіт.
У Центральноукраїнському національному технічному
університеті функціонує система забезпечення закладом вищої
освіти якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (система
внутрішнього забезпечення якості) відповідно до Положення про
систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої
освіти у Центральноукраїнському національному технічному
університеті. Режим доступу:
http://www.kntu.kr.ua/doc/doc/polozh_system_yakosti.pdf
9 – Академічна мобільність
На загальних підставах в межах України.
На основі укладених угод між ЦНТУ та вищими навчальними
закладами України.
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Міжнародна
кредитна
мобільність

Працюють програми обмінів для студентів, викладачів і
науковців країн Європи – Erasmus та обміну студентами між
університетами європейського континенту – TEMPUS/TACIS.
Міжнародну
співпрацю
представляють
сто
двадцять
закордонних організацій, п’ятдесят університетів Європи:
Технічний університет Дрездена, Університет підвищення
кваліфікації; Німецька агротехнічна школа у місті Нінбург (всі –
Німеччина); Північно-західний інженерний університет механіки
та електрики (КНР); Національний заклад вищої агрономічної
освіти Діжону ENESAD (Франція); Сільськогосподарський ліцей
Луі Пастера (Клермон-Ферран, Франція); Гірничий університет
міста Леобен (Австрія); Батумський державний університет ім.
Шота Руставелі (Грузія); Університет інформатики та прикладних
знань (Лодзь, Польща); Білостоцький університет (Польща);
Університет економіки у місті Бидгощ, Польща (Wyższa Szkoła
Gospodarki, WSG); ГНУ «Об’єднаний інститут машинобудування
НАН
Білорусі»
(Білорусія);
Центрально-Європейський
Університет, м. Скаліца (Словацька Республіка), Державний
Mohawk College (Канада) та інші.
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Перелік компонент освітньо-професійної програми та їх логічна
послідовність
Код
н/д

ЗП1
ЗП2
ЗП3

Компонент освітньої програми
(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи),
практики, кваліфікаційна робота)
2
1. Обов’язкові компоненти ОП
1.1. Цикл загальної підготовки
Українська мова (за професійним спрямуванням)
Хімія
Іноземна мова фахового спілкування

ЗП4

Іноземна мова

5

ЗП5
ЗП6

Вища математика
Фізика

15
9

ЗП7

Інформатика

5

ЗП8
ЗП9
ЗП10

Історія та культура України
Філософія
Фізичне виховання

5
4
52

1

Усього за циклом
1.2.Цикл професійної підготовки

Кількість
кредитів
3

3
3
3

ПП1

Нарисна геометрія, інженерна та комп'ютерна графіка

6

ПП2
ПП3

Робоча професія
Теоретична механіка
Взаємозамінність, стандартизація та технічні
вимірювання
Технологія конструкційних матеріалів та
матеріалознавство
Опір матеріалів
Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна
техніка
Теорія механізмів і машин
Деталі машин
Основи наукових досліджень
Економіка підприємства
Теорія технічних систем
Основи охорони праці
Історія інженерної діяльності
Екологія, охорона навколишнього середовища та
безпека житєдіяльності
Гідравліка, гідро- та пневмоприводи
Основи САПР машин і обладнання
Теорія, конструкція, автоматизація та розрахунок
машин
Навчальна практика
Виробнича практика
Конструкторсько-технологічна практика
Технологічна практика

3
6

ПП4
ПП5
ПП6
ПП7
ПП8
ПП9
ПП10
ПП11
ПП12
ПП13
ПП14
ПП15
ПП16
ПП17
ПП18
ПП19
ПП20
ПП21
ПП22

29

5
8
6
4
6
6
3
3
3
3
3
4
3
4
14
6
6
6
6

Форма
підсумкового
контролю
4

екзамен
екзамен
залік
залік
екзамен
екзамен
екзамен
залік
екзамен
екзамен
екзамен
залік (диф)

екзамен
залік (диф)
залік
екзамен
екзамен
залік
екзамен
екзамен
екзамен
екзамен
екзамен
екзамен
екзамен
екзамен
екзамен
залік
залік
екзамен
екзамен
залік
екзамен
залік (диф)
залік (диф)
залік (диф)
залік (диф)

ПП23

Виконання та захист кваліфікаційної роботи
Усього за циклом
Загальний обсяг обов’язкових компонент
2. Вибіркові компоненти ОП
ВН1
Дисципліни за вибором здобувача освіти в третьому
семестрі
ВН2
Дисципліни за вибором здобувача освіти в четвертому
семестрі
ВН3
Дисципліни за вибором здобувача освіти в п’ятому
семестрі
ВН4
Дисципліни за вибором здобувача освіти в шостому
семестрі
ВН5
Дисципліни за вибором здобувача освіти в сьомому
семестрі
ВН6
Дисципліни за вибором здобувача освіти у восьмому
семестрі
Загальний обсяг вибіркових компонент
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ
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9
123
175

-

3

-

6

-

14

-

13

-

15

-

14

-

65
240

Структурно-логічна схема освітньої програми
1 семестр

2 семестр

3 семестр

ЗП1
Українська
мова (за
професійним спрямуванням)
(3 кредити)

ЗП8
Історія та
культура
України
(5 кредитів)

ЗП9
Філософія
(4 кредити)

ЗП4
Іноземна мова
(2+3 кредити)

ЗП7
Інформатика
(2+3 кредити)
ПП14
Історія
інженерної
діяльності
(3 кредити)

ПП2
Робоча
професія
(3 кредити)

ПП1
Нарисна геометрія,
інженерна та комп’ютерна
графіка
(4+2 кредити)

6 семестр

7 семестр

8 семестр
ЗП3
Іноземна
мова
фахового
спілкування
(3 кредити)

ПП9
Деталі
машин
(6 кредитів)

ПП12
Теорія
технічних
систем
(3 кредити)

ПП7
Електротехніка,
електроніка та
мікропроцесорна
техніка
(4 кредити)

ПП17
Основи
САПР
машин і
обладнання
(4 кредити)

ПП11
Економіка
підприємства
(3 кредити)

ПП8
Теорія
механізмів і
машин
(6 кредитів)

ПП10
Основи
наукових
досліджень
(3 кредити)

ПП6
Опір
матеріалів
(6 кредитів)

ЗП6
Фізика

ЗП2
Хімія
(3 кредити)

5 семестр

ПП5
Технологія конструкційних
матеріалів та
матеріалознавство
(4+4 кредити)

ЗП5
Вища математика
(6+6+3 кредити)

(5+4 кредити)

4 семестр

ПП3
Теоретична
механіка
(6 кредитів)

ПП4
Взаємозамінність,
стандартизація та технічні вимірювання
(5 кредитів)

ПП18
Теорія, конструкція,
автоматизація та розрахунок
машин
(8+6 кредитів)

ПП16
Гідравліка,
гідро- та
пневмоприводи
(3 кредити)

ВН1
Дисципліни
за вибором
здобувача
освіти
(3 кредити)

ПП19
Навчальна
практика
(6 кредитів)

ПП15
Екологія,
охорона
навколишнього
середовища
та безпека
житєдіяльності
(4 кредити)

ПП13
Основи
охорони
праці
(3 кредити)

ВН2
Дисципліни
за вибором
здобувача
освіти
(6 кредитів)

ВН3
Дисципліни
за вибором
здобувача
освіти
(14 кредитів)

ВН4
Дисципліни
за вибором
здобувача
освіти
(13 кредитів)
ПП21
Конструкторсько-технологічна
практика
(6 кредитів)

ПП20
Виробнича
практика
(6 кредитів)

ЗП10
Фізичне виховання
(Позакредитна дисципліна)

ВН5
Дисципліни
за вибором
здобувача
освіти
(15 кредитів)

ВН6
Дисципліни
за вибором
здобувача
освіти
(14 кредитів)

ПП22
Технологічна практика
(6 кредитів)

ПП23
Виконання
та захист
кваліфікаційної
роботи
(9 кредитів)
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3. Форма атестації здобувачів вищої освіти
Атестація

випускників

машинобудування»

освітньо-професійної

спеціальності

133

«Галузеве

програми

«Галузеве

машинобудування»

проводиться у формі публічного захисту (демонстрації) кваліфікаційної роботи
та завершується видачею документу встановленого зразка про присудження
йому ступеня Бакалавра із присвоєнням кваліфікації «Бакалавр з галузевого
машинобудування».
Кваліфікаційна робота не повинна містити академічного плагіату,
фабрикації, фальсифікації.
Кваліфікаційна робота має бути розміщена на сайті ЦНТУ (випускової
кафедри спеціальності 133 Галузеве машинобудування, або у репозитарії
ЦНТУ).
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4. Матриця відповідності програмних компетентностей

ЗП1
ЗП2
ЗП3
ЗП4
ЗП5
ЗП6
ЗП7
ЗП8
ЗП9
ЗП10
ПП1
ПП2
ПП3
ПП4
ПП5
ПП6
ПП7
ПП8
ПП9
ПП10
ПП11
ПП12
ПП13
ПП14
ПП15
ПП16
ПП17
ПП18
ПП19
ПП20
ПП21
ПП22
ПП23

+
+

+

ФК10

ФК9

ФК8

ФК7

ФК6

ФК5

ФК4

9

ФК3

8

ФК2

ЗК8

7

ФК1

ЗК7

6

ЗК13

ЗК6

5

ЗК12

ЗК5

4

ЗК11

ЗК4

3

ЗК10

ЗК3

2

ЗК9

ЗК2

1

ЗК1

компонентам освітньої програми

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Цикл загальної підготовки
+

+
+
+

+
+

+
+

+
+
+

+
+
+

+
+

+
+
+
+
+
Цикл професійної підготовки
+

+

+
+

+
+
+
+
+

+

+
+
+

+

+
+
+
+

+

+
+

+
+
+

+
+

+

+

+

+
+

+

+
+
+

+
+

+

+
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5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (РН)

ЗП1
ЗП2
ЗП3
ЗП4
ЗП5
ЗП6
ЗП7
ЗП8
ЗП9
ЗП10

6
7
8
9
10
Цикл загальної підготовки
+

11

12

13

14

РН14

РН13

РН12

РН11

РН10

РН9

5

РН8

4

РН7

РН4

3

РН6

РН3

2

РН5

РН2

1

РН1

відповідними компонентами освітньої програми
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