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1. Профіль освітньої програми за спеціальності № 151 «Автоматизація та 

комп’ютерно-інтегровані технології» (спеціалізація «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 

Бакалавр з автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих 

технологій 

Офіційна назва освіт-

ньої програми 

Освітньо-професійна програма першого рівня вищої 

освіти за спеціальністю № 151 Автоматизація та 

комп’ютерно-інтегровані технології галузі знань 

№15 Автоматизація та приладобудування 

Тип диплому та обсяг 

освітньої програми 

Диплом бакалавра, одиничний, 240 кредитів ЄКТС, те-

рмін навчання 3 роки 10 місяців (для бакалаврів, що 

навчаються за скороченою формою – 180 кредитів 

ЄКТС, термін навчання – 2 роки 10 місяців). 

Цикл/рівень 
HPK України – 6 рівень, QF-EHEA – перший цикл, EQF-

LLL – 6 рівень 

Передумови 

- Наявність повної середньої освіти. 

- 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 

Термін дії освітньої про-

грами 
Відповідно до сертифікату про акредитацію 

Інтернет-адреса постій-

ного розміщення опису 

освітньої програми 

http://www.dgma.donetsk.ua/osvitni-programi.html  

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; підготовка фахівців, здатних розробляти і 

застосовувати методи і засоби автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих техно-

логій для вирішення складних проблем незалежно від сфери діяльності. 

3 – Характеристика освітньої програми 

Предметна область 

(галузь знань, спеціа-

льність, спеціалізація) 

Об'єкт: технічне, програмне, математичне, інформаційне 

та організаційне забезпечення систем автоматизації 

об’єктів та процесів у різних галузях діяльності з викори-

станням сучасної мікропроцесорної і комп’ютерної тех-

ніки, спеціалізованого прикладного програмного забез-

печення та інформаційних технологій. 

Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних до комплекс-



ного розв’язання задач розроблення нових і модернізації 

та експлуатації існуючих систем автоматизації та 

комп’ютерно-інтегрованих технологій з застосуванням 

сучасних програмно-технічних засобів та інформаційних 

технологій, виконуючи теоретичні дослідження об’єкта 

автоматизації, обґрунтування вибору технічних засобів 

автоматизації, проектування систем автоматизації та роз-

роблення прикладного програмного забезпечення різного 

призначення. 

Теоретичний зміст предметної області. Поняття та 

принципи теорії автоматичного керування, систем авто-

матизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій. 

Методи, методики та технології. Здобувач має оволоді-

ти методами та програмними засобами моделювання, 

проектування, автоматизованого керування складними 

організаційно-технічними об’єктами, інформаційними 

технологіями; знаннями технічних засобів автоматизації, 

вміннями розробляти прикладне програмне забезпечення 

різного призначення для систем автоматизації. 

Інструменти та обладнання: сучасні програмно-технічні 

засоби та комп’ютерно-інтегровані технології для проек-

тування, моделювання, дослідження та експлуатації сис-

тем автоматизації. 

Орієнтація освітньої 

програми 

Освітньо-професійна програма бакалавра передбачає на-

ступні професійні акценти: автоматизація та 

комп’ютерно-інтегровані технології в сфері управління 

підприємствами, організаціями; розробка об’єктів, при-

строїв та систем автоматизованого управління технологі-

чними процесами. Також програма передбачає спеціалі-

зацію на таких наукових аспектах предметної області 

спеціальності, як: теоретичні основи оптимального 

управління технологічними процесами; інформаційні 

технології, технічні засоби і математичні методи, що ви-

користовуються при проектуванні та моделюванні сис-

тем автоматизації технологічних процесів; електричні, 

гідравлічні та пневматичні прилади, приводи, системи та 

технічні засоби автоматизації; комп’ютерна підготовка, 

вища та дискретна математика, теорія випадкових проце-

сів, чисельні методи і моделювання на ЕОМ, електротех-

ніка та електроніка, моделювання систем, комп’ютерно-

інтегроване управління.  

Основний фокус освіт-

ньої програми та спе-

ціалізації 

Спеціальна освіта за спеціальністю «Автоматизація та 

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

томатизація та комп’ютерно-інтегровані технології». 

Ключові слова: інформаційні технології, технічні засоби і 

математичні методи, електричні, гідравлічні та пневма-



тичні прилади, приводи, системи та технічні засоби ав-

томатизації, моделювання систем, комп’ютерно-

інтегроване управління, організація баз даних та знань, 

WEB технології, техніка та технології. 

Особливості програми Не має 

4 – Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до праце-

влаштування 

Посади згідно класифікатору професій України. Від-

повідно до Класифікатора професій ДК 003:2010 бака-

лавр зі спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-

інтегровані технології має бути підготовлений для таких 

посад: 

– 3115 Технік з автоматизації виробничих процесів; 

– 3114 Технік із конфігурування комп′ютерної системи;  

– 3113 Технік-конструктор (електроніка).  

Місця працевлаштування. Відповідні (Класифікатору 

професій ДК 003:2010) посади 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 7-ому кваліфікаційному рівні Національної 

рамки кваліфікацій в споріднених спеціальностях – 

отримання ступеня магістра. 

5 – Викладання та оцінювання 

Викладання та на-

вчання 

Проблемні, інтерактивні, проектні, інформаційно-

комп’ютерні само розвиваючі, колективні та інтегратив-

ні, контекстні технології навчання 

Оцінювання 

Усне та письмове опитування, тести, презентація на-

скрізних проектів, захист аналітичних звітів, оцінка ре-

фератів, захист розрахункових та розрахунково-

графічних 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 спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми, що характеризуються комплексніс-

тю та невизначеністю умов, під час професійної діяльно-



сті у галузі автоматизації, або у процесі навчання, що 

передбачає застосування теорій та методів галузі. 

Загальні 

компетентності 

К01. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях. 

К02. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, 

так і письмово. 

К03. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

К04. Навички використання інформаційних і 

комунікаційних технологій. 

К05. Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу 

інформації з різних джерел. 

К06. Навички здійснення безпечної діяльності. 

К07. Прагнення до збереження навколишнього 

середовища. 

К08. Здатність працювати в команді. 

К09. 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. 

К10. 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.  

Спеціальні 

(фахові, предметні)  

компетентності   

К11. Здатність застосовувати знання математики, в обся-

зі, необхідному для використання математичних методів 

для аналізу і синтезу систем автоматизації. 

К12. Здатність застосовувати знання фізики, електротех-

ніки, електроніки і мікропроцесорної техніки, в обсязі, 

необхідному для розуміння процесів в системах автома-

тизації та комп’ютерно-інтегрованих технологіях. 

КІЗ. Здатність виконувати аналіз об’єктів автоматизації 

на основі знань про процеси, що в них відбуваються та 

застосовувати методи теорії автоматичного керування 

для дослідження, аналізу та синтезу систем автоматич-

ного керування. 

К14. Здатність застосовувати методи системного аналізу, 

математичного моделювання, ідентифікації та числові 

методи для розроблення математичних моделей окремих 

елементів та систем автоматизації в цілому, для аналізу 

якості їх функціонування із використанням новітніх 

комп’ютерних технологій. 



К15. Здатність обґрунтовувати вибір технічних засобів 

автоматизації на основі розуміння принципів їх роботи 

аналізу їх властивостей, призначення і технічних харак-

теристик з урахуванням вимог до системи автоматизації 

і експлуатаційних умов; налагоджувати технічні засоби 

автоматизації та системи керування. 

К16. Здатність використовувати для вирішення профе-

сійних завдань новітні технології у галузі автоматизації 

та комп’ютерно-інтегрованих технологій, зокрема, прое-

ктування багаторівневих систем керування, збору даних 

та їх архівування для формування бази даних параметрів 

процесу та їх візуалізації за допомогою засобів людино-

машинного інтерфейсу. 

К17. Здатність обґрунтовувати вибір технічної структури 

та вміти розробляти прикладне програмне забезпечення 

для мікропроцесорних систем керування на базі локаль-

них засобів автоматизації, промислових логічних конт-

ролерів та програмованих логічних матриць і сигнальних 

процесорів.  

К18. Здатність проектування систем автоматизації з вра-

хуванням вимог відповідних нормативно-правових до-

кументів та міжнародних стандартів. 

К19. Здатність вільно користуватись сучасними 

комп’ютерними та інформаційними технологіями для 

вирішення професійних завдань, програмувати та 

використовувати прикладні та спеціалізовані 

комп’ютерно-інтегровані середовища для вирішення 

задач автоматизації. 

К20. Здатність враховувати соціальні, екологічні, етичні, 

економічні аспекти, вимоги охорони праці, виробничої 

санітарії і пожежної безпеки під час формування 

технічних рішень. 

К21. Врахування комерційного та економічного 

контексту при проектуванні систем автоматизації. 

7 – Програмні результати навчання (ПРН) 

 

ПРН01. Знати лінійну та векторну алгебру, 

диференціальне та інтегральне числення, функції 

багатьох змінних, функціональні ряди, диференціальні 

рівняння для функції однієї та багатьох змінних, 

операційне числення, теорію функції комплексної 

змінної, теорію ймовірностей та математичну 

статистику, теорію випадкових процесів в обсязі, 

необхідному для користування математичним апаратом 

та методами у галузі автоматизації. 

ПРН02. Знати фізику, електротехніку, електроніку та 

схемотехніку, мікропроцесорну техніку на рівні, 



необхідному для розв’язання типових задач і проблем 

автоматизації. 

ПРНОЗ. Вміти застосовувати сучасні інформаційні 

технології та мати навички розробляти алгоритми та 

комп’ютерні програми з використанням мов високого 

рівня та технологій об’єктно-орієнтованого 

програмування, створювати бази даних та 

використовувати інтернет-ресурси. 

ПРН04. Розуміти суть процесів, що відбуваються в 

об’єктах автоматизації .(за галузями діяльності) та вміти 

проводити аналіз об’єктів автоматизації і обґрунтовува-

ти вибір структури, алгоритмів та схем керування ними 

на основі результатів дослідження їх властивостей. 

ПРН05. Вміти застосовувати методи теорії автоматично-

го керування для дослідження, аналізу та синтезу систем 

автоматичного керування. 

ПР06. Вміти застосовувати методи системного аналізу, 

моделювання, ідентифікації та числові методи для роз-

роблення математичних та імітаційних моделей окремих 

елементів та систем автоматизації в цілому, для аналізу 

якості їх функціонування із використанням новітніх 

комп’ютерних технологій. 

ПРН07. Вміти застосовувати знання про основні прин-

ципи та методи вимірювання фізичних величин і основ-

них технологічних параметрів для обґрунтування вибору 

засобів вимірювань та оцінювання їх метрологічних ха-

рактеристик. 

ПРН08. Знати принципи роботи технічних засобів авто-

матизації та вміти обґрунтувати їх вибір на основі аналі-

зу їх властивостей, призначення і технічних характерис-

тик з урахуванням вимог до системи автоматизації та 

експлуатаційних умов; мати навички налагодження тех-

нічних засобів автоматизації та систем керування. 

ПРН09. Вміти проектувати багаторівневі системи керу-

вання і збору даних для формування бази параметрів 

процесу та їх візуалізації за допомогою засобів людино-

машинного інтерфейсу, використовуючи новітні 

комп’ютерно-інтегровані технології. 

ПРН10. Вміти обґрунтовувати вибір структури та розро-

бляти прикладне програмне забезпечення для мікропро-

цесорних систем управління на базі локальних засобів 

автоматизації, промислових логічних контролерів та 

програмованих логічних матриць і сигнальних процесо-

рів. 

ПРН11. Вміти виконувати роботи з проектування систем 

автоматизації, знати зміст і правила оформлення проек-



тних матеріалів, склад проектної документації та послі-

довність виконання проектних робіт з врахуванням ви-

мог відповідних нормативно-правових документів та 

міжнародних стандартів. 

ПРН12. Вміти використовувати різноманітне спеціалізо-

ване програмне забезпечення для розв’язування типових 

інженерних задач у галузі автоматизації - математичного 

моделювання, автоматизованого проектування, керуван-

ня базами даних, методів комп’ютерної графіки. 

ПРН13. Вміти враховувати соціальні, екологічні, етичні, 

економічні аспекти, вимоги охорони праці, виробничої 

санітарії і пожежної безпеки під час формування техніч-

них рішень. Вміти використовувати різні види та форми 

рухової активності для активного відпочинку та ведення 

здорового способу життя. 

ПРН14. Вміти використовувати у виробничій і соціаль-

ній діяльності фундаментальні поняття і категорії дер-

жавотворення для обґрунтування власних світоглядних 

позицій та політичних переконань з урахуванням проце-

сів соціально-політичної історії України, правових засад 

та етичних норм 
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 містяться 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 послідо-

вність  

 

2.1 Обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття першого (бакалаврсь-

кого) освітньо-професійного рівня  

 

Загальний обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття першого освіт-

ньо-професійного рівня (бакалаврського) складає 240 кредитів ЄКТС (за скоро-

ченою формою – 180 кредитів ЄКТС).  

Нормативний термін навчання – три роки десять місяців на базі повної 

загальної середньої освіти. 

Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра в галузі 15 «Автома-

тизація та приладобудування» зі спеціалізації 151 «Автоматизація та 

комп’ютерно-інтегровані технології» передбачає такі цикли підготовки: 

1) Цикл загальної підготовки – 92,5 кредитів ЄКТС. 

2) Цикл професійної підготовки – 96,0 кредитів ЄКТС, в тому числі: 

 професійна підготовка за спеціальністю – 47,0 кредитів ЄКТС; 

 професійна підготовка за спеціалізацією – 49,0 кредитів ЄКТС. 

3) Дисципліни вільного вибору студента – 33,5 кредитів ЄКТС. 

4) Практична підготовка – 16,5 кредитів ЄКТС. 

5) Державна атестація – 1,5 кредити ЄКТС.  

Загальний обсяг програми складає 240 кредитів ЄКТС.  

Цикли загальної та професійної підготовки мають дисципліни вільного 

вибору студентів, які винесені в окремі блоки. Дисципліни вільного вибору, ви-

ходячи із теми випускової роботи бакалавра, формують окрему траєкторію під-

готовки (одну з двох).  

Траєкторію підготовки студент обирає самостійно. 

Перелік компонент ОПП наведено в табл. 2.1. 

 

Таблиця 2.1 - Перелік компонент ОПП 

Код  

н/д  
Назва навчальної дисципліни 

Кількість 

кредитів 

ЄКТС 

Форма  

підсумкового  

контролю 

Обов’язкові компоненти ОПП (ОК) 

Цикл загальної підготовки 

ОК1 Іноземна мова (за профес спрямуванням) 6,5 Екзамен  

ОК2 Історія України 3,0 Екзамен  

ОК3 Історія Української культури 2,0 Залік 

ОК4 Українська мова (за профес спрямуванням) 3,0 Екзамен  

ОК5 Філософія 3,0 Екзамен  

ОК6 Екологія  2,0 Залік 

ОК7 Інженерна графіка 4,0 Залік 

ОК8 Комп'ютерні технології та програмування 11,5 Екзамен 

ОК9 Вища математика 15,0 Екзамен 

ОК10 Теорія ймовірностей і математична статистика 3,5 Екзамен 

ОК11 Фізика 11,0 Екзамен 

ОК12 Хімія 2,5 Екзамен 

ОК13 Основи охорони праці та безпека життєдіяльності 3,5 Екзамен 



Код  

н/д  
Назва навчальної дисципліни 

Кількість 

кредитів 

ЄКТС 

Форма  

підсумкового  

контролю 

ОК14 Підпиємницька діяльність та економіка підприємства  3,0 Екзамен 

ОК15 Теоретична механіка 6,0 Екзамен 

ОК16 Фізичне виховання 13 Залік 

Всього 92,5  

Цикл професійної підготовки 

ОК17 Автоматизація технологічних процесів та виробництв 4,0 Залік 

ОК18 Електротехніка і електромеханіка 5,0 Екзамен 

ОК19 Електроніка та мікропроцесорна техніка 6,0 Екзамен 

ОК20 Ідентифікація та моделювання 

об’єктівавтоматизації 

4,0 Екзамен 

ОК21 Метрологія, технологічні вимірювання та прилади 5,5 Екзамен 

ОК22 Проектування систем автоматизації 5,0 Екзамен 

ОК23 Теорія автоматичного керування 9,0 Екзамен 

ОК24 Технічні засоби автоматизації 5,0 Екзамен 

ОК25 Автоматизація промислового обладнання  3,0 Залік 

ОК26 Автоматизований електропривод 6,0 Екзамен 

ОК27 Виконавчі механізми та регулюючі органи 4,5 Екзамен 

ОК28 Гідрогазодинаміка 3,0 Залік 

ОК29 Контролери та їх програмне забезпечення 6,0 Екзамен 

ОК30 Обладнання автоматизованого виробництва 3,0 Залік 

ОК31 Основи теорії електроприводу 6,0 Екзамен 

ОК32 Основи комп'ютерно-інтегрованого управління 7,0 Екзамен 

ОК33 CAD/CAM - системи 4,0 Екзамен 

ОК34 Термодинаміка та теплотехніка 3,0 Залік 

ОК35 Технологія програмування складних систем 7,0 Екзамен 

Всього 96,0  

Вибіркові компоненти ОПП (ВК) 

Дисципліни вільного вибору  

ВК1 Іноземна мова (за профес спрямуванням) 8,0 Екзамен 

ВК2 Політологія 2,0 Залік 

ВК3 Інформаційні мережі 2,5 Залік 

ВК4 Комплектний електропривод 2,5 Залік 

ВК5 Основи наукових досліджень 3 Залік 

ВК6 Проектування вбудованих мікроконтролерів 3 Залік 

ВК7 Забезпечення автоматизованого виробництва 3 Залік 

ВК8 Сучасні інструменти моделювання та проектування 3,0 Залік 

ВК9 САПР 3,0 Залік 

ВК10 Чисельні методи та моделювання на ЕОМ 3,5 Залік 

Всього 33,5  

Практичні компоненти ОПП (ПК) 

Практична підготовка  

ПК1 Практична підготовка  9,0 Залік 

ПК2 Дипломне проектування 7,5  

Всього 16,5  

Державна атестація (ДА) 

Всього 1,5  

Всього за програмою 240,0  

 



 

2.3. Структурно-логічна схема ОПП 

 

 
 

 

 



3. Форми атестації здобувачів вищої освіти 
 

Форми атестації 

здобувачів вищої 

освіти 

Атестація здобувачів першого (бакалаврського) освітньо-

професійного рівня здійснюється у формі публічного захис-

ту кваліфікаційної роботи.  

Вимоги до квалі-

фікаційної роботи  

Кваліфікаційна робота передбачає розв’язання складного 

спеціалізованого завдання або практичної проблеми із за-

стосуванням теорій та методів спеціальності, що характери-

зуються комплексністю та невизначеністю умов, під час 

професійної діяльності у галузі автоматизації. 

Кваліфікаційна робота має бути перевірена на плагіат. 

Кваліфікаційна робота має бути оприлюднена на офіційно-

му сайті закладу вищої освіти або його структурного під-

розділу, або у репозитарії закладу вищої освіти. 
 

 



4. Матриця відповідності визначених Стандартом компетентностей дескрипторам НРК 

 Класифікація компетентностей за НРК Знання Уміння 
Комуні-

кація 

Автономія 

та відпові-

дальність 

Загальні компетентності  

К01 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. + +  + 

К02 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. + + +  

К03 Здатність спілкуватися іноземною мовою. + + +  

К04 Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.  + +  

К05 Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел.  + + + 

К06 Навички здійснення безпечної діяльності. + +  + 

К07 Прагнення до збереження навколишнього середовища. + +  + 

К08 Здатність працювати в команді.  + + + 

К09 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. 

+ +  + 

К10 Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення сус-

пільства 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 тех-

нологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку 

та ведення здорового способу життя. 

+ +  + 

Спеціальні (фахові) компетентності 

К11 Здатність застосовувати знання математики, в обсязі, необхідному для використання матема-

тичних методів для аналізу і синтезу систем автоматизації. 
+ +  + 

К12 Здатність застосовувати знання фізики, електротехніки, електроніки і мікропроцесорної тех-

ніки, в обсязі, необхідному для розуміння процесів в системах автоматизації та комп’ютерно-

інтегрованих технологіях. 

+ +  + 

К13 Здатність виконувати аналіз об’єктів автоматизації на основі знань про процеси, що в них 

відбуваються та застосовувати методи теорії автоматичного керування для дослідження, ана-

лізу та синтезу систем автоматичного керування. 

+ +  + 

К14 Здатність застосовувати методи системного аналізу, математичного моделювання, ідентифі-

кації та числові методи для розроблення математичних моделей окремих елементів та систем 

автоматизації в цілому, для аналізу якості їх функціонування із використанням новітніх 

комп’ютерних технологій. 

+ +  + 



К15 Здатність обґрунтовувати вибір технічних засобів автоматизації на основі розуміння принци-

пів їх роботи аналізу їх властивостей, призначення і технічних характеристик з урахуванням 

вимог до системи автоматизації і експлуатаційних умов; налагоджувати технічні засоби авто-

матизації та системи керування. 

+ +  + 

К16 Здатність використовувати для вирішення професійних завдань новітні технології у галузі 

автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій, зокрема, проектування багаторівне-

вих систем керування, збору даних та їх архівування для формування бази даних параметрів 

процесу та їх візуалізації за допомогою засобів людино-машинного інтерфейсу. 

+ +  + 

К17 Здатність обґрунтовувати вибір технічної структури та вміти розробляти прикладне програм-

не забезпечення для мікропроцесорних систем керування на базі локальних засобів автомати-

зації, промислових логічних контролерів та програмованих логічних матриць і сигнальних 

процесорів.  

 +  + 

К18 Здатність проектування систем автоматизації з врахуванням вимог відповідних нормативно-

правових документів та міжнародних стандартів. 
+ +  + 

К19 Здатність вільно користуватись сучасними комп’ютерними та інформаційними технологіями 

для вирішення професійних завдань, програмувати та використовувати прикладні та 

спеціалізовані комп’ютерно-інтегровані середовища для вирішення задач автоматизації. 

 +  + 

К20 Здатність враховувати соціальні, екологічні, етичні, економічні аспекти, вимоги охорони пра-

ці, виробничої санітарії і пожежної безпеки під час формування технічних рішень. 
+  + + 

К21 Врахування комерційного та економічного контексту при проектуванні систем автоматизації. + +  + 

 



 

Матриця відповідності визначених Стандартом результатів навчання та компетентностей 

 

ПРН 

Компетентності  

ІК 
Загальні компетентності Спеціальні (фахові) компетентності 

К01 К02 К03 К04 К05 К06 К07 К08 К09 К10 К11 К12 К13 К14 К15 К16 К17 К18 К19 К20 К21 

01 + +   +       +  + +        

02 + +           +   +       

03 + + + + +            + +  +   

04 + + + + +         + +        

05 + +   +         + +  +   +   

06 + +    +      +  + +     +   

07 + + + +  +       +   +  +     

08 + +    +       +   +  +     

09 + +   + +           +   +   

10 + +   + +          +  +  +   

11 + + + +  + + + +       +  + + +   

12 + +   +          +  + +  +   

13 + + + +   + + +            + + 

14 + + + +     + + +           + 

 

 

 

 

 

 



5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання відповідними компонентами освітньої програми 

 

 

Компоненти освітньої програми 
ОК ВК ПК ДА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 1 

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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