
ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ 

до проєкту освітньо-наукової програми «Прикладна механіка» за спеціальністю 131 «Прикладна механіка» 

за другим (магістерським) рівнем вищої освіти 

 

ОПП розроблена відповідно до Стандарту вищої освіти (Наказ МОН України від 30.06.2021 р. № 742. Про 

затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 131 Прикладна механіка для другого (магістерського) рівня 

вищої освіти). 

 

У відповідності до чинної редакції ОНП У відповідності до проєкту ОНП 

Відповідно до Класифікатора професій випускники придатні до 

працевлаштування за професіями: 

2145 – професіонали в галузі інженерної механіки; 

2145.1 - наукові співробітники (інженерна механіка); 

2145.2 – інженери-технологи (механіка); 

2310 – викладачі університетів та вищих навчальних закладів; 

2310.2 – викладачі вищих навчальних закладів. 

Відповідно до Класифікатора професій ДК 003:2010 випускники 

придатні до працевлаштування за професіями: 

2145 – професіонали в галузі інженерної механіки; 

2145.1 – наукові співробітники (інженерна механіка); 

2145.2 – інженери-механіки; 

2310 – викладачі закладів вищої освіти; 

2310.2 – інші викладачі закладів вищої освіти. 

Загальні компетентності (ЗК) 

ЗК1. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

ЗК2. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК3. Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій. 

ЗК4. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК5. Здатність розробляти та управляти проектами. 

ЗК6. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних 

груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів 

економічної діяльності). 

ЗК7. Здатність спілкуватися іноземною мовою.  

ЗК8. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК9. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК10. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

Загальні компетентності (ЗК) 
ЗК1. Здатність виявляти, ставити та вирішувати інженерно-технічні 

та науково-прикладні проблеми. 

ЗК2. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні 

технології. 

ЗК3. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК4. Здатність розробляти проєкти та управляти ними. 

ЗК5. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних 

груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів 

економічної діяльності). 

ЗК6. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК7. Здатність до спілкуватися іноземною мовою. 

ЗК8. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

 



ЗК11. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел. 
Фахові компетентності (ФК) 

ФК1. Спеціалізовані концептуальні знання новітніх методів та 

методик проектування і дослідження конструкцій, машин та/або 

процесів в галузі машинобудування. 

ФК2. Здатність критичного аналізу та прогнозування параметрів 

працездатності нових та існуючих механічних конструкцій, машин, 

матеріалів і виробничих процесів машинобудування на основі 

знання та використання сучасних аналітичних та/або 

комп’ютеризованих методів і методик. 

ФК3. Застосування відповідних методів і ресурсів сучасної 

інженерії на основі інформаційних технологій для вирішення 

широкого кола інженерних задач із застосуванням новітніх 

підходів, методів прогнозування з усвідомленням інваріантності 

розв’язків. 

ФК4. Здатність критичного осмислення проблем у навчанні, 

професійній і дослідницькій діяльності на рівні новітніх досягнень 

інженерних наук та на межі предметних галузей. 

ФК5. Здатність поставити задачу і визначити шляхи вирішення 

проблеми засобами, прикладної механіки та суміжних предметних 

галузей, знання методів пошуку оптимального рішення за умов 

неповної інформації та суперечливих вимог. 

ФК6. Здатність застосовувати відповідні математичні, наукові і 

технічні методи, інформаційні технології та прикладне комп'ютерне 

програмне забезпечення для вирішення інженерних і наукових 

завдань з прикладної механіки. 

ФК7. Здатність описати, класифікувати та змоделювати широке 

коло технічних об’єктів та процесів, що ґрунтується на глибокому 

знанні та розумінні механічних теорій та практик, а також базових 

знаннях суміжних наук. 

ФК8. Здатність генерувати нові ідеї та уміння обґрунтування нових 

інноваційних проектів та просування їх на ринку. 

Фахові компетентності (ФК) 

ФК1. Здатність застосовувати відповідні методи і ресурси сучасної 

інженерії для знаходження оптимальних рішень широкого кола 

інженерних задач із застосуванням сучасних підходів, методів 

прогнозування, інформаційних технологій та з урахуванням 

наявних обмежень за умов неповної інформації та суперечливих 

вимог. 

ФК2. Здатність описати, класифікувати та змоделювати широке 

коло технічних об’єктів та процесів, що ґрунтується на глибокому 

знанні та розумінні теорій та практик механічної інженерії, а також 

знаннях суміжних наук. 

ФК3. Здатність до самостійної роботи і ефективного 

функціонування в якості керівника групи.  

ФК4. Здатність зрозуміло і недвозначно доносити власні висновки, 

знання та пояснення до фахівців і нефахівців, зокрема і в процесі 

викладацької діяльності. 

ФК5. Здатність планувати і виконувати експериментальні й 

теоретичні дослідження з прикладної механіки та дотичних 

міждисциплінарних проблем, опрацьовувати і узагальнювати 

результати досліджень. 



ФК9. Здатність до самостійної роботи і ефективного 

функціонування в якості керівника групи чи структурного 

підрозділу при виконанні виробничих завдань, комплексних 

проектів, наукових досліджень. Відповідальність за розвиток 

професійного знання і практик, оцінку стратегічного розвитку 

команди. 

ФК10. Здатність зрозумілого і недвозначного донесення власних 

висновків, знань та пояснень до фахівців і нефахівців, зокрема і в 

процесі викладацької діяльності. Здатність зрозуміти роботу інших, 

давати і отримувати чіткі інструкції. 

ФК11. Здатність планувати і виконувати експериментальні 

дослідження, обробляти результати експерименту на основі 

використання сучасних інформаційних технологій та 

мікропроцесорної техніки, інтерпретувати результати натурних або 

модельних експериментів. 

Програмні результати навчання: 
ПРН1. показати знання методології, методів і методики розробки і 

постановки на виробництво нового виду продукції, зокрема на 

етапах виконання дослідно-конструкторських робіт та/або розробки 

технологічного забезпечення процесу її виготовлення; 

ПРН2. показати знання принципів побудови і функціонування 

систем автоматизації технологічних досліджень, проектно-

конструкторських робіт, технологічної підготовки та інженерного 

аналізу в машинобудуванні; 

ПРН3. продемонструвати вміння виконувати моделювання, 

статичний та динамічний аналізи конструкцій, механізмів, 

матеріалів та процесів на стадії проектування з використанням 

сучасних комп’ютерних систем; 

ПРН4. показати теоретичні знання і практичні навички 

використання сучасних методів пошуку оптимальних параметрів 

технічних систем засобами системного аналізу, математичного, 

імітаційного та комп’ютерного моделювання, зокрема і за умов 

неповної та суперечливої інформації; 

Програмні результати навчання: 
ПРН1. Застосовувати спеціалізовані концептуальні знання новітніх 

методів та методик проєктування, аналізу і дослідження 

конструкцій, машин та/або процесів в галузі машинобудування та 

суміжних галузях знань; 

ПРН2. Розробляти і ставити на виробництво нові види продукції, 

зокрема виконувати дослідно-конструкторські роботи та/або 

розробляти технологічне забезпечення процесу їх виготовлення; 

ПРН3. Застосовувати системи автоматизації для виконання 

досліджень, проектно-конструкторських робіт, технологічної 

підготовки та інженерного аналізу в машинобудуванні; 

ПРН4. Використовувати сучасні методи оптимізації параметрів 

технічних систем засобами системного аналізу, математичного та 

комп’ютерного моделювання, зокрема за умов неповної та 

суперечливої інформації; 

ПРН5. Самостійно ставити та розв’язувати задачі інноваційного 

характеру, аргументувати і захищати отримані результати та 

прийняті рішення; 



ПРН5. показати здатність до самостійного вирішення поставлених 

задач інноваційного характеру (кваліфікаційна робота, курсове 

проектування), уміння аргументувати і захищати отримані 

результати та прийняті рішення, зокрема і публічно; 

ПРН6. уміння обґрунтування та оцінювання інноваційних проектів, 

знання методик просування їх на ринку, вміння виконувати 

економетричну та науковометричну оцінки; 

ПРН7. показати знання основ організації та керування персоналом; 

ПРН8. продемонструвати знання організації, функціонування, 

технічного та програмного забезпечення інформаційно-

вимірювальних комп’ютеризованих систем в наукових 

дослідженнях механічних систем та процесів; 

ПРН9. продемонструвати знання та розуміння основ організації 

дослідницького (наукового) процесу; 

ПРН10. продемонструвати знання, розуміння і практичне 

застосування теорії експерименту, методик планування 

експерименту, оцінки достовірності результатів експерименту, 

методів аналізу експериментальних даних і побудови на їх основі 

математичних моделей, зокрема і використання новітніх методів на 

основі використання сучасних інформаційних технологій. 

ПРН6. Розробляти, виконувати та оцінювати інноваційні проекти з 

урахуванням інженерних, правових, екологічних, економічних та 

соціальних аспектів; 

ПРН7. Зрозуміло і недвозначно презентувати результати досліджень 

та проектів, доносити власні висновки, аргументи та пояснення 

державною та іноземною мовами усно і письмово колегам, 

здобувачам освіти та представникам інших професійних груп 

різного рівня; 

ПРН8. Оволодівати сучасними знаннями, технологіями, 

інструментами і методами, зокрема через самостійне опрацювання 

фахової літератури, участь у науково-технічних та освітніх заходах; 

ПРН9. Організовувати роботу групи при виконанні завдань, 

комплексних проектів, наукових досліджень, розуміти роботу 

інших, давати чіткі інструкції; 

ПРН10. Вести пошук необхідної інформацію в науково-технічній 

літературі, електронних базах та інших джерелах, засвоювати, 

оцінювати та аналізувати цю інформацію; 

ПРН11. Планувати і виконувати експериментальні і теоретичні 

дослідження у сфері прикладної механіки, аналізувати їх 

результати, обґрунтовувати висновки 

Обов’язкові компоненти ОП 

Цикл науково-дослідної підготовки 
Методика та організація наукових досліджень 

Науково-дослідна практика (7,5 кредитів) 

 

Обов’язкові компоненти ОП 

Дослідницька (наукова) складова 
Методика та організація наукових досліджень і науково-

педагогічної діяльності  

Практична підготовка 

Науково-дослідна практика (3 кредити) 
Переддипломна практика (7,5 кредитів) 

Вибіркові компоненти ОП (Цикл загальної підготовки) 
Комп’ютерне моделювання і проектування процесів і машин (спец. 

розд.) 

Вибіркові компоненти ОП (Цикл загальної підготовки) 
Комп'ютерне моделювання процесів нанотехнологій та ІПД 



Вибіркові компоненти ОП (Цикл професійної підготовки) 
Сучасне обладнання, автоматичні лінії та гнучкі виробничі системи 

(курсовий проект) 

Ресурсозберігаючі процеси виготовлення деталей відповідального 

призначення 

Технологічні комплекси машинобудування 

Триботехнічні процеси в базових вузлах автоматизованих 

комплексів 

Вибіркові компоненти ОП (Цикл науково-дослідної 

підготовки) 
Моделювання і дослідження гідравлічних машин або гідроприводів, 

діагностика гідропневмоавтоматики 

Комп’ютеризовані дизайн і моделювання процесів і машин 
 

Вибіркові компоненти ОП (Цикл професійної підготовки) 
Наноматеріали та нанотехнології 

Комп'ютеризовані дизайн і моделювання технології ковальсько-

штампувального виробництва 

Спеціальні види пластичного деформування 

Метод скінченних елементів 

 

Вибіркові компоненти ОП (Дослідницька (наукова) 

складова) 
Теорія процесів об'ємного деформування   

Експериментально-аналітичні методи досліджень 
 

 


