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1. Профіль освітньої програми підготовки магістрів  

«Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології» за спеціальністю  

№ 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології  
 

1 – Загальна інформація 

Повна назва вищого 

навчального закладу та 

структурного підрозділу 

Донбаська державна машинобудівна академія, кафедра 

автоматизації виробничих процесів 

Ступінь вищої освіти та 

назва кваліфікації мо-

вою оригіналу 

Другий (магістерський) рівень. 

Магістр з автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих 

технологій 

Офіційна назва освіт-

ньої програми 
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології   

Тип диплому та обсяг 

освітньої програми 

Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС, термін 

навчання 1 рік 4 місяці 

Наявність акредитації Акредитована до 1.03.2019 р. 

Цикл/рівень 
HPK України – 8 рівень, QF-EHEA – другий цикл, EQF-

LLL – 7 рівень 

Передумови 

- Наявність ступеня бакалавра. 

- Умови вступу визначаються Правилами прийому 

ДДМА, розробленими на основі Умов прийому до за-

кладів вищої освіти, затверджених Міністерством науки 

і освіти України для року вступу. 

Мови викладання Українська, англійська 

2 – Мета освітньої програми 

Формування та розвиток загальних і професійних компетентностей з автоматизації 

та комп’ютерно-інтегрованих технологій, що сприяють соціальній стійкості й мо-

більності випускника на ринку праці; отримання вищої освіти, що дозволить ви-

пускникові успішно здійснювати розробку, впровадження й дослідження систем 

різної природи у різних галузях людської діяльності, національної економіки та 

виробництва; дослідження, розробку і використання технічних засобів автомати-

зації та комп’ютерно-інтегрованих технологій, також здійснення автоматичного 

управління процесами за допомогою комп’ютерних систем. 

3 – Характеристика освітньої програми 

Предметна область 

(галузь знань, спеціа-

льність, спеціалізація) 

Об’єкт(и) вивчення та діяльності. 

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології: 

сфера управління підприємствами, організаціями, педа-

гогічна діяльність, наукові дослідження об’єктів, при-

строїв та систем автоматизованого управління технологі-

чними процесами.  

Цілі навчання.  

Забезпечити на основі ступеня бакалавра підготовку нау-

кових і науково-педагогічних кадрів у сфері автоматиза-

ції та приладобудування шляхом здобуття ними компе-

тентностей, достатніх для провадження організаційної 

діяльності, виконання типових наукових досліджень, ре-



зультати яких мають наукову новизну, теоретичне та 

практичне значення, а також їх підтримку в ході підгото-

вки та захисту кваліфікаційної роботи магістра. 

Теоретичний зміст предметної області. 

Теоретичні основи оптимального управління технологіч-

ними процесами. Інформаційні технології, технічні засо-

би і математичні методи, що використовуються при про-

ектуванні та моделюванні систем автоматизації техноло-

гічних процесів. Електричні, гідравлічні та пневматичні 

прилади, приводи, системи та технічні засоби автомати-

зації. Якість та надійність технічних систем у машинобу-

дуванні. Основні принципи і методології обробки резуль-

татів експерименту.  

Методи, методики та технології: 

 використання лекційних курсів, семінарів та консуль-

тацій із запланованих дисциплін; 

 самостійна робота з джерелами інформації у бібліотеці 

академії та у наукових бібліотеках України; 

 використання електронних ресурсів мережі Інтернет; 

 тісне співробітництво з магістрантами та зі своїми нау-

ковими керівниками; 

 індивідуальні консультації викладачів ДДМА та інших 

профільних вищих навчальних закладів, докторантів, 

аспірантів та технічних працівників; 

активна робота магістрантів у складі проектних команд 

при виконанні держбюджетних та госпдоговірних тем, 

участь у розробці звітних матеріалів, реєстраційних та 

облікових документів, оформленні патентів та авторсь-

ких свідоцтв. 

Інструменти та обладнання. 

Спеціалізоване технічне та програмне забезпечення (лі-

цензоване або вільного розповсюдження). 

Орієнтація освітньої 

програми 

Освітньо-професійна програма магістра передбачає на-

ступні професійні акценти: автоматизація та 

комп’ютерно-інтегровані технології в сфері управління 

підприємствами, організаціями; педагогічна діяльність; 

дослідження об’єктів, пристроїв та систем автоматизова-

ного управління технологічними процесами.  

Основний фокус освіт-

ньої програми та спе-

ціалізації 

Спеціальна освіта в спеціальності «Автоматизація та 

комп’ютерно-інтегровані технології», спеціалізація «Ав-

томатизація та комп’ютерно-інтегровані технології». 

Ключові слова: автоматизація, технічні засоби і матема-

тичні методи, моделювання систем автоматизації техно-

логічних процесів, електричні, гідравлічні та пневматич-

ні прилади, приводи, системи та технічні засоби автома-

тизації, якість та надійність технічних систем у машино-



будуванні, методологія обробки результатів експеримен-

тальних досліджень.  
Особливості програми Не має 

4 – Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до праце-

влаштування 

Посади згідно класифікатору професій України.  

Відповідно до Класифікатора професій ДК 003:2010 ма-

гістр зі спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-

інтегровані технології має бути підготовлений для таких 

посад: 

– 2131.2 - Інженер-дослідник з комп'ютеризованих сис-

тем та автоматики; аналітик з комп'ютерних комунікацій; 

– 2149.1 - Науковий співробітник (галузь інженерної 

справи); 

– 2149.2 - Інженер-дослідник; 

– 2310.2 – Викладач вищого навчального закладу. 

Місця працевлаштування.  

Посади у відділах та лабораторіях наукових установ, 

профільних кафедрах університетів, академій. Відповідні 

посади (наукові дослідження та управління) підприємств, 

установ та організацій. 

Подальше навчання 

Навчання впродовж життя для розвитку і самовдос-

коналення в професійній та науковій сферах діяльно-

сті, а також в інших споріднених галузях наукових 

знань: 

- освітні і дослідницькі програми, гранти та стипендії, що 

містять наявні наукові та освітні компоненти; 

- навчання на 8-ому кваліфікаційному рівні Національної 

рамки кваліфікацій в споріднених спеціальностях – 

отримання кваліфікації на науковому рівні вищої освіти 

(наукового ступеня доктора філософії). 

5 – Викладання та оцінювання 

Викладання та на-

вчання 

Проблемні, інтерактивні, проектні, інформаційно-

комп’ютерні само розвиваючі, колективні та інтегратив-

ні, контекстні технології навчання, проблемно-

орієнтоване навчання, навчання через практику 

Оцінювання 

Усне та письмове опитування, тести, презентація проек-

тів, захист аналітичних звітів, оцінка рефератів, захист 

розрахункових робіт, екзамени, курсові роботи, практика. 

Критерієм успішного проходження підсумкового конт-

ролю здобувачем вищої освіти є досягнення ним мініма-

льних порогових рівнів оцінок за кожним запланованим 

результатом навчання, який визначається за допомогою 

якісних критеріїв і трансформується в мінімальну пози-

тивну оцінку використовуваної числової (рейтингової) 

шкали: 90-100% - відмінно, 75-89% - добре, 55-74% - за-

довільно та менше 55% - не задовільно. 



6 – Програмні компетентності 

Інтегральна компетен-

тність (ІК) 

Здатність розв'язувати складні задачі і проблеми у галузі 

професійної діяльності або у процесі навчання, що пе-

редбачає проведення досліджень та/або здійснення інно-

вацій у сфері автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих 

технологій. 

Загальні компетентно-

сті (ЗК) 

1. Здатність до абстрактного мислення, критичного ана-

лізу, оцінці та синтезу нових та складних ідей. 

2. Здатність вільно спілкуватися іноземною мовою.  

3. Здатність проведення досліджень на відповідному рі-

вні, оцінювати якісні показники, бути критичним, само-

критичним. 

4. Вміння самостійно виявляти, ставити та вирішувати 

задачі, розробляти та реалізовувати проекти, включаючи 

власні дослідження, які дають можливість переосмисли-

ти наявне та створити нове цілісне знання. 

5. Здатність ініціювання інноваційних комплексних 

проектів, лідерство та повна автономність під час їх реа-

лізації. 

6. Здатність приймати обґрунтовані рішення і діяти сві-

домо та соціально відповідально за результати прийня-

тих рішень. 

7. Здатність спілкуватися з представниками інших про-

фесійних груп різного рівня (з експертами з інших галу-

зей знань і видів діяльності). 

8. Визначеність і наполегливість щодо поставлених за-

вдань і взятих обов’язків. 

9. Здатність саморозвиватися і самовдосконалюватися 

протягом життя, відповідальність за навчання інших. 

10. Володіння навичками підготовки та проведення на-

вчальних занять, оцінювання і контролю знань, вмінь та 

навичок студентів (педагогічна діяльність). 

Фахові компетентності  

спеціальності (СК) 

1. Володіння найбільш передовими концептуальними та 

методологічними знаннями зі спеціальності 151 Автома-

тизація та комп’ютерно-інтегровані технології та суміж-

ними спеціальностями. 

2. Вміння спілкуватися в діалоговому режимі з широ-

кою науковою спільнотою та громадськістю в галузі на-

укової діяльності за спеціальністю 151 Автоматизація та 

комп’ютерно-інтегровані технології. 

3. Володіння теоретичним термінологічним науковим 

апаратом щодо об’єкту дослідження за спеціальністю  

4. Володіння методологією власного наукового дослі-

дження, результати якого мають наукову новизну, теоре-

тичне та практичне значення. 

5. Володіння навичками, що необхідні для проведення 



експерименту в наукових дослідженнях з використанням 

спеціального лабораторного обладнання та приладів в 

аналітичній та синтетичній роботі. 

6. Володіння навичками безпечного використання спе-

ціального лабораторного обладнання при підготовці і 

проведенні експерименту, забезпечення необхідного рів-

ня охорони праці та індивідуальної безпеки у разі вини-

кнення небезпечних ситуацій. 

7. Здатність планувати, проектувати та виконувати нау-

кові дослідження зі стадії постановки задачі до критич-

ного оцінювання та розгляду результатів та отриманих 

даних, що включає вміння вибрати потрібну техніку та 

методику досліджень. 

8. Навички використання інформаційних і комунікацій-

них технологій при плануванні, проведенні експеримен-

ту, обробці отриманих результатів та з метою комуніка-

ції з широкою науковою спільнотою та громадськістю в 

галузі автоматизації та приладобудування. 

9. Володіння навичками щодо пояснення даних отри-

маних в результаті проведення лабораторного експери-

менту та пов’язування їх з відповідною теорією. 

10. Здатність продемонструвати свої знання та розуміння 

основних фактів, концепцій, правил та теорій, 

пов’язаних з предметом дослідження. 

11. Володіння навиками написання тез доповідей на нау-

кові та тематичні конференції чи семінари, представлен-

ня таких досліджень у доповідях; написання та цитуван-

ня наукових статей та публікацій з урахуванням науко-

метричних показників (JIF та ін.). 

12. Здатність до практичного впровадження результатів 

наукової і інноваційної діяльності, оцінювати її якість. 

7 – Програмні результати навчання (ПРН) 

 

1. Знати системи інтелектуальної власності, види патен-

тної документації, основні положення про ліцензування і 

передачу технологій, міжнародного співробітництва в 

галузі інтелектуальної власності, авторського права та 

суміжних прав, вміти використовувати на практиці ці 

знання. Знати основні принципи і методології обробки 

результатів експерименту і вміти використовувати їх на 

практиці: обробляти результати експериментів та інтер-

претувати їх. 

2. Знати критерії оцінки якості науково-технічних розро-

бок. Вміти визначати показники надійності живучості та 

ефективності функціонування систем управління техно-

логічними та організаційними процесами. Проводити 

оцінку якості функціонування систем управління. 



3. Знати способи і методи захисту людей від вражаючих 

факторів, аварій та стихійних лих, вимоги техніки безпе-

ки до технологічного обладнання та засобів автоматиза-

ції..  

4. Знати та розуміти системний підхід при дослідженні 

нових технологій; вміти використовувати методологію і 

принципи системного підходу при дослідженні автома-

тизованих систем управління, проводити цільовий аналіз 

систем управління. 

5. Знати та розуміти іноземну мову, мати навички спіл-

кування та представлення наукових результатів в усній 

та письмовій формах, розуміти наукові та професійні те-

ксти, вміти спілкуватися в іншомовному науковому і 

професійному середовищі, працювати в міжнародному 

контексті. Вміти відслідковувати нові досягнення в про-

фесійній сфері, знаходити наукові джерела, які мають 

відношення до сфери наукових інтересів магістра, пра-

цювати з сучасними бібліографічними і реферативними 

базами даних та наукометричними платформами (напри-

клад, Sсорus, Web оf Sсіеnсе, Wеb оf Knovledge, РubМеd, 

Маthеmatics, Sрrіngеr, Аgrіs, GeoRef та ін.). 

6. Знати та розуміти структуру вищої освіти в Україні, 

специфіку професійно-педагогічної діяльності викладача 

вищої школи, вміти використовувати законодавче та но-

рмативно-правове забезпечення вищої освіти, сучасні 

засоби і технології організації та здійснення освітнього 

процесу, різноманітні аспекти патріотичної, спортивної 

та виховної роботи зі студентами, інноваційні методи 

навчання. 

7. Вміти творчо вирішувати завдання, пов’язані із ство-

ренням, випробовуванням та дослідною експлуатацією 

нових систем автоматизації, складати алгоритми та ви-

конувати налагодження прикладного програмного забез-

печення систем управління складними об’єктами, про-

грамувати технічні засоби систем управління. Вміти 

проводити адаптацію СУ певним технологічним проце-

сом виробництва 

8. Знати сучасні методи дослідження нових систем авто-

матизації; вміти налагоджувати та робити виміри необ-

хідних параметрів за допомогою сучасних приладів та 

обладнання; що використовується при проведенні експе-

риментів. 

9. Вміти здійснювати розробку заходів по вдосконален-

ню, модернізації діючих систем управління та вибір 

більш ефективних технічних і інструментальних засобів 

з проведенням необхідного обґрунтування та розрахун-



ків. Знати аспекти сумісності електромеханічних систем. 

10. Знати та розуміти методи наукових досліджень, вміти 

визначати актуальні напрямки досліджень, виконувати 

незалежні оригінальні і придатні для опублікування дос-

лідження у галузі автоматизації та приладобудування. 

11. Вміти проектувати адаптивні системи управління те-

хнологічними процесами, розробляти алгоритмічне за-

безпечення систем управління виробничими процесами. 

12. Вміти розробляти сучасні комп’ютеризовані системи 

управління технологічними та організаційними процеса-

ми, розробляти алгоритми управління складними 

комп’ютерно-інтегрованими виробництвами. 

13. Вміти здійснювати вибір оптимальних варіантів 

структур систем керування виробничими та організацій-

ними процесами, складати техніко-економічне обґрунту-

вання, використовуючи результати досліджень об’єкта 

управління. 

14. Знати існуючі технічні засоби і математичні методи, 

що використовуються при моделюванні систем автома-

тизації; засоби і програмне забезпечення комп'ютерного 

моделювання, методи статистичного аналізу та умови їх 

використання. 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове забезпечення 

Освітній процес здійснюється викладацьким складом 

кафедри автоматизації виробничих процесів із залучен-

ням фахівців з інших кафедр ДДМА та ведучих підпри-

ємств у галузі інформаційних технологій 

Матеріально-технічне 

забезпечення 

Забезпечується матеріально-технічними ресурсами Дон-

баської державної машинобудівної академії 

Інформаційне та на-

вчально-методичне 

забезпечення 

Навчально-методичні матеріали міститься на електрон-

них носіях у мережі Інтернет на сайті Академії, на хмар-

них серверах та в комп'ютерній мережі вищого навчаль-

ного закладу. Також у навчальний процес впроваджено 

електронну систему дистанційного навчання Moodle 

9 – Академічна мобільність 

Національна кредитна 

мобільність 

Можлива згідно укладених угод про академічну мобіль-

ність 

Міжнародна кредитна 

мобільність 

Можлива згідно укладених угод про міжнародну акаде-

мічну мобільність 

Навчання іноземних 

здобувачів вищої осві-

ти 

Особливих умов не передбачається 

 



2. Перелік компонент освітньо-професійної програми та її логічна  

послідовність 
 

2.1 Обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття другого (магістерського) 

освітньо-професійного рівня  

 

Загальний обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття другого освіт-

ньо-професійного рівня (магістерського) складає 90 кредитів ЄКТС.  

Нормативний термін навчання – півтора роки на базі ОПП підготовки ба-

калавра. 

Освітньо-професійна програма підготовки магістра в галузі 15 Автомати-

зація та приладобудування зі спеціалізації 151 Автоматизація та комп’ютерно-

інтегровані технології передбачає такі цикли підготовки: 

1) Цикл загальної підготовки – 22 кредити ЄКТС, в тому числі: 

 блок обов’язкових дисциплін – 12 кредитів ЄКТС; 

 блок дисциплін вільного вибору – 10 кредитів ЄКТС. 

2) Цикл професійної підготовки – 31 кредит ЄКТС, в тому числі: 

 блок обов’язкових дисциплін – 18,5 кредитів ЄКТС; 

 блок дисциплін вільного вибору – 12,5 кредитів ЄКТС. 

3) Практична підготовка – 34 кредити ЄКТС. 

4) Державна атестація – 3 кредити ЄКТС.  

Загальний обсяг програми складає 90 кредитів ЄКТС.  

Цикли загальної та професійної підготовки містять дисципліни вільного 

вибору (до чотирьох дисциплін). Дисципліни вільного вибору, виходячи із теми 

кваліфікаційної роботи магістра, формують окрему траєкторію підготовки (од-

ну з двох).  

Траєкторію підготовки магістрант обирає самостійно. 

 

2.2. Перелік компонент ОПП 

Код  

н/д  
Шифр Назва навчальної дисципліни 

Кількість 

кредитів 

ЄКТС 

Форма 

підсумк. 

контролю 

Компетентності, 

які формує навча-

льна дисципліна 

Обов’язкові компоненти ОПП (ОК) 

Цикл загальної підготовки 

ОК-1 ПРН-1 
Інтелектуальна власність та 

методологія і організація науко-

вих досліджень 

3,0 Залік ІК, ЗК4, ЗК6, СК1, 

СК3, СК4 

ОК-2 ПРН-2 
Основи теорії керування якістю 

технологічних систем 

3,0 Залік ІК, ЗК3, ЗК4, СК4, 

СК5, СК6, СК7, 

СК8, СК9, СК10 

ОК-3 ПРН-3 Охорона праці в галузі та циві-

льний захист 

3,0 Залік ІК, ЗК5, ЗК6, СК6, 

СК7 

ОК-4 ПРН-4 Теорія оптимального управлін-

ня 

3,0 Екзамен  ІК, ЗК7, ЗК8, СК2, 

СК3, СК4 

ОК-5 ПРН-6 Фізичне виховання  - Залік ІК, ЗК7, ЗК8 

Всього  12,0   



Код  

н/д  
Шифр Назва навчальної дисципліни 

Кількість 

кредитів 

ЄКТС 

Форма 

підсумк. 

контролю 

Компетентності, 

які формує навча-

льна дисципліна 

Цикл професійної підготовки 

ОК-6 ПРН-7 Гнучке автоматизоване  

виробництво 

3,0 Залік ІК, ЗК4, ЗК1, СК3, 

СК5, СК8 

ОК-7 ПРН-9 Електропривод загальнопроми-

слових механізмів 

3,0 Залік ІК, ЗК3, ЗК6, СК7, 

СК11 

ОК-8 ПРН-11 Проектування та дослідження 

адаптивних систем управління 

3,0 Залік ІК, ЗК5, ЗК6, СК5, 

СК7 

ОК-9 ПРН-8 Сучасні методи дослідження 

систем 

3,0 Екзамен ІК, ЗК4, ЗК5, СК1, 

СК3, СК11 

ОК-10 

ПРН-14 Цифрові системи керування і 

обробки інформації 

(з курсовим проектом) 

6,5 Екзамен 

ІК, ЗК4, ЗК5, СК1, 

СК3, СК8 

ПРН-12 
ІК, ЗК1, ЗК5, СК12, 

СК8 

Всього  18,5   

Практична підготовка (ПК) 

ОК-11 ПРН-10 Науково-дослідна практика 
7 Залік ІК, ЗК4, ЗК6, СК4, 

СК8, СК9 

ОК-12 
ПРН-5 

ПРН-6 
Переддипломна практика 

6 Залік ІК, ЗК1, ЗК5, СК12, 

СК8 

ОК-13 
ПРН-12 

ПРН-13 
Дипломне проектування 

21 Залік ІК, ЗК5, ЗК9, ЗК10, 

СК12, СК11, СК8 

Всього 34   

Державна атестація (ДА) 

ОК-14 
ПРН-2 

ПРН-10 
Державна атестація 3  

ІК, ЗК3, ЗК4, ЗК6, 

СК4,СК5,СК6,СК7, 

СК8, СК9, СК10 

Всього за обов’язковою компонентою 67,5   

Вибіркові компоненти ОПП (ВК) 

Траєкторія 1  

Цикл загальної підготовки 

ВК-1 ПРН-5 
Іноземна мова (за професійним 

спрямуванням) 

7,0 Екзамен ІК, ЗК2, СК2, 

СК11, СК12 

ВК-2 ПРН-10 Наукова робота та принципи її 

організації 

3,0 Залік ІК, ЗК4, ЗК6, СК4, 

СК8, СК9 

Цикл професійної підготовки 

ВК-9 ПРН-13 
Цільова індивідуальна  

підготовка 

9,0 Залік ІК, ЗК9, ЗК10, 

СК11, СК12 

ВК-10 ПРН-12 CAD/CAM системи 
3,5 Залік ІК, ЗК1, ЗК5, СК12, 

СК8 

Траєкторія 2  

Цикл загальної підготовки 

ВК-3 ПРН-2 Оцінка ефективності проектних 

рішень 

3,0 Залік ІК, ЗК4, СК4, СК10 

ВК-4 ПРН-6 Працевлаштування та ділова 

кар’єра 

2,0 Залік ІК, ЗК5, ЗК8, ЗК10, 

СК5, СК12 



Код  

н/д  
Шифр Назва навчальної дисципліни 

Кількість 

кредитів 

ЄКТС 

Форма 

підсумк. 

контролю 

Компетентності, 

які формує навча-

льна дисципліна 

ВК-5 ПРН-6 Філософія і наука 2,0 Залік ІК, ЗК1, ЗК3, СК4 

ВК-11 ПРН-7 Автоматизоване проектування 

складних об`ектів та систем  

3,0 Залік ІК, ЗК7, ЗК1, СК2, 

СК3, СК4 

Цикл професійної підготовки 

ВК-6 ПРН-7 Гідропневмоприводи і пристрої 

автоматики 

3,0 Залік ІК, ЗК5, ЗК6, СК8, 

СК9 

ВК-7 
ПРН-7 

Монтаж, обслуговування і ре-

монт систем керування 

3,0 Залік ІК, ЗК5, ЗК6, ЗК9, 

СК8, СК10, СК12 

ВК-8 
ПРН-9 Проектування мікроприводів 

3,0 Залік ІК, ЗК3, ЗК6, СК7, 

СК11 

ВК-12 ПРН-8 Синтез і оптимізація інформа-

ційних мереж 

3,5 Залік ІК, ЗК1, ЗК4, ЗК5, 

СК1, СК3 

Всього за вибірковою компонентою 22,5   

Всього за програмою 90,0   
 

 

2.3. Структурно-логічна схема ОПП 

 

 



3. Форми атестації здобувачів вищої освіти 

 

Форми атестації 

здобувачів вищої 

освіти 

Атестація здобувачів другого (магістерського) освітньо-

професійного рівня здійснюється у наступних формах: 

1. Поточний та підсумковий контроль виконання магістран-

том загальної складової освітньо-професійної програми:  

 форми поточного контролю за дисциплінами навчального 

плану магістра за спеціальністю «Автоматизація та комп'ю-

терно-інтегровані технології» визначаються програмами ві-

дповідних дисциплін; 

 формою підсумкового контролю за кожною дисципліною 

є іспит або залік; 

2. Поточний та підсумковий контроль виконання магістром 

професійної складової: 

 поточний контроль – щорічна атестація магістрів згідно з 

індивідуальним планом, включаючи опубліковані наукові 

статті та виступи на конференціях; 

 результатом навчання освітньо-професійної програми є 

необхідний набір опублікованих по результатам досліджень 

наукових праць, апробація результатів на наукових конфе-

ренціях, належним чином оформлений рукопис кваліфіка-

ційної роботи та представлення її до захисту у державну ек-

заменаційну комісію для отримання рівня магістра в галузі 

15 – Автоматизація та приладобудування зі спеціальності 

151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології. 

 підсумковий контроль – публічний захист кваліфікаційної 

роботи у ДЕК.  

Вимоги до квалі-

фікаційної роботи  

Вимоги до оформлення кваліфікаційної роботи визначають-

ся Міністерством освіти і науки України. 
 

 
 



4. Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам освітньої програми 

 

 

Компоненти освітньої програми 

ОК ВК 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

IK + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ЗК-1      +             +     + + + 

ЗК-2               +            

ЗК-3  +     +            + +       

ЗК-4 + +    +   + + +   +  + +         + 

ЗК-5   +     + + + + + + +    +   + +  +  + 

ЗК-6 +  +    + +   + +  +  +    + + +     

ЗК-7    + +                    +  

ЗК-8    + +             +         

ЗК-9             +        +  +    

ЗК-10             +     +     +    

СК-1 +        + + + +  +            + 

СК-2    +           +          +  

СК-3 +   +  +   + + + +  +           + + 

СК-4 + +  +       +   +  + +  +      +  

СК-5  +    +  +    +  +    +         

СК-6  + +                        

СК-7  + +    + +    +  +             

СК-8  +    +    + + + + +  +    + + +  +   

СК-9  +         +   +  +    +  +     

СК-10  +               +    +      

СК-11       +  +  +  + + +        +    

СК-12             +  +   +   +  + +   

 



5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання відповідними компонентами освітньої програми 

 

 

Компоненти освітньої програми 

ОК ВК 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ПРН-1 +                          

ПРН-2  +            +   +          

ПРН-3   +                        

ПРН-4    +                       

ПРН-5            +   +            

ПРН-6     +             + +        

ПРН-7      +              + +    +  

ПРН-8         +             +    + 

ПРН-9       +                    

ПРН-10           +     +           

ПРН-11        +                   

ПРН-12          +   +           +   

ПРН-13             +          +    

ПРН-14          +                 

 

 



6. Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої 

освіти 

 

Визначаються відповідно до Європейських стандартів та рекомендацій 

щодо забезпечення якості вищої освіти (ESG) та статті 16 Закону України «Про 

вищу освіту». 

Система забезпечення вищим навчальним закладом якості освітньої дія-

льності та якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості) за 

поданням ВНЗ оцінюється Національним агентством із забезпечення якості 

вищої освіти або акредитованими ним незалежними установами оцінювання та 

забезпечення якості вищої освіти на предмет її відповідності вимогам до систе-

ми забезпечення якості вищої освіти, що затверджуються Національним агентс-

твом із забезпечення якості вищої освіти, та міжнародним стандартам. 

 

Принципи та процедури забезпе-

чення якості освіти 

Визначені та легітимізовані у відповід-

них документах 

Моніторинг та періодичний перег-

ляд освітніх програм 

Визначені та легітимізовані у відповід-

них документах 

Щорічне оцінювання здобувачів 

вищої освіти 

Не передбачається окремо; оцінювання 

здійснюється у вигляді поточного і під-

сумкового контролю, атестації здобува-

чів вищої освіти 

Підвищення кваліфікації науково-

педагогічних, педагогічних та нау-

кових працівників 

Відповідають вимогам відповідних до-

кументів 

Наявність необхідних ресурсів для 

організації освітнього процесу 

Відповідають вимогам відповідних до-

кументів 

Наявність інформаційних систем 

для ефективного управління освіт-

нім процесом 

Визначені та легітимізовані у відповід-

них документах 

Публічність інформації про освітні 

програми, ступені вищої освіти та 

кваліфікації  

Розміщення на сайті у відкритому дос-

тупі 

Запобігання та виявлення академі-

чного плагіату 

Перевірка на плагіат 

 



7. Перелік нормативних документів, на яких базується освітньо-

професійна програма 

 

1. Закон України від 01.07.2014 р. № 1556-VII «Про вищу освіту» [Ре-

жим доступу: http://zakon5.rada.gov.Ua/laws/show/2145-19]; 

2. Закон України від 05.09.2017 р. «Про освіту» - [Режим доступу: 
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