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ПЕРЕДМОВА 
 
Освітньо-наукова програма підготовки магістра розроблена відповідно до 

стандарту вищої освіти та містить компетентності, що визначають специфіку 
підготовки магістрів зі спеціальності 151 – «Автоматизація та комп’ютерно-
інтегровані технології» та результати навчання, які висвітлюють, що саме сту-
дент повинен знати, розуміти та бути здатним виконувати після опанування 
освітньої програми. Вони узгоджені між собою та відповідають дескрипторам 
Національної рамки кваліфікацій.  

Таблиця 1 показує відповідність визначених Стандартом компетентнос-
тей та дескрипторів НРК. В таблиці 2 показана відповідність результатів на-
вчання та компетентностей. 

Програмою визначено перелік дисциплін, практик та інших видів освіт-
ньої діяльності, необхідний для набуття означених Стандартом компетентнос-
тей та результатів навчання. При формуванні освітньої програми вказані додат-
кові компетентності і програмні результати навчання, що враховують специфі-
чні властивості програми. 

 
Розроблено робочою групою у складі: 
Разживін Олексій Валерійович – голова робочої групи, кандидат техні-

чних наук, доцент, доцент кафедри автоматизації виробничих процесів ДДМА; 
Клименко Галина Петрівна – член робочої групи, доктор технічних на-

ук, професор, завідувач кафедри автоматизації виробничих процесів ДДМА. 
Тулупенко Віктор Миколайович – член робочої групи, доктор фіз.-мат. 

наук, професор, завідувач кафедри фізики ДДМА; 
Циганаш Віктор Євграфович – член робочої групи, кандидат технічних 

наук, доцент, доцент кафедри автоматизації виробничих процесів ДДМА; 
Руденко Владислав Миколайович – член робочої групи, кандидат тех-

нічних наук, доцент, доцент кафедри автоматизації виробничих процесів  
ДДМА. 



1. Профіль освітньої програми підготовки магістрів  
«Автоматизоване управління технологічними процесами» за спеціальністю  

№ 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології  
 

1 – Загальна інформація 
Повна назва вищого 
навчального закладу 
та структурного під-
розділу 

Донбаська державна машинобудівна академія, кафе-
дра автоматизації виробничих процесів 

Офіційна назва освіт-
ньої програми 

Освітньо-наукова програма  
«Автоматизоване управління технологічними 
процесами»   

Рівень вищої освіти Другий (магістерський) рівень. 
 

Ступінь вищої освіти  Магістр  
Галузь знань 15 Автоматизація та приладобудування 

Спеціальність 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані тех-
нології 

Наявність акредитації Акредитована до 01 липня 2019 р 
Обмеження щодо форм 
навчання Немає 

Тип диплому та обсяг 
освітньої програми 

Диплом магістра, одиничний, 120 кредитів ЄКТС, 
термін навчання 1 рік 9 місяці на основі диплома ба-
калавра 

Кваліфікація в дипло-
мі 

Ступень магістр 
Спеціальність – 151 «Автоматизація та комп’ютерно-
інтегровані технології» 
Освітньо-наукова програма – «Автоматизоване 
управління технологічними процесами» 

Цикл/рівень HPK України – 7 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 
закладів вищої освіти, затверджених Міністерством 
науки і освіти України для року вступу. 

Мова викладання Українська 
Термін дії програми 5 років 

Академічні права ви-
пускників 

Мають право продовжувати навчання на третьому 
(освітньо - науковому) рівні вищої освіти, а також 
набувати додаткові кваліфікації в системі освіти до-
рослих 

Інтернет-адреса пос-
тійного розміщення 
опису освітньої про-
грами 

http://www.dgma.donetsk.ua/19-05-2020-555-
obgovorennya-osvitnih-program.html     



2 – Мета освітньої програми 
Формування та розвиток загальних,  професійних та наукових компетентнос-
тей з автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій, що сприяють 
соціальній стійкості й мобільності випускника на ринку праці; отримання ви-
щої освіти, що дозволить випускникові успішно здійснювати розробку, впро-
вадження й дослідження систем різної природи у різних галузях людської дія-
льності, національної економіки та виробництва; дослідження, розробку і ви-
користання технічних засобів автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих тех-
нологій, також здійснення автоматичного управління процесами за допомогою 
комп’ютерних систем. 

3 – Характеристика освітньої програми 
Предметна область 
(галузь знань, спеці-
альність, спеціаліза-
ція) 

Об’єктами вивчення та діяльності магістрів із авто-
матизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій є: 
об’єкти і процеси керування (технологічні процеси, 
виробництва, організаційні структури), технічне, інфо-
рмаційне, математичне, програмне та організаційне 
забезпечення систем автоматизації у машинобудівної 
галузі. 
Цілі навчання: підготовка інженерів і науковців, здат-
них до комплексного розв’язання складних задач і 
проблем створення, вдосконалення, модернізації, екс-
плуатації та супроводження систем автоматизації, їх 
компонентів, що сприяють процесу швидкої адаптації 
продукції та послуг підприємств та компаній, а також 
забезпечують перехід від фізичного світу до цифрово-
го. 
Теоретичний зміст предметної області: поняття та 
принципи теорії автоматичного керування, принципи 
розроблення систем автоматизації та комп’ютерно-
інтегрованих технологій. Методи, методики та техно-
логії. Методи аналізу, синтезу, проектування, налаго-
дження, модернізації, експлуатації та супроводження 
систем автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих 
технологій; методологія наукових досліджень об’єктів 
керування та систем автоматизації складних організа-
ційно-технічних об’єктів. 
Методи, методики та технології: використання лек-
ційних курсів, семінарів та консультацій із запланова-
них дисциплін; самостійна робота з джерелами інфор-
мації у бібліотеці академії та у наукових бібліотеках 
України; використання електронних ресурсів мережі 
Інтернет; тісне співробітництво з магістрантами та зі 
своїми науковими керівниками; індивідуальні консу-
льтації викладачів ДДМА та інших профільних вищих 
навчальних закладів, докторантів, аспірантів та техніч-
них працівників; активна робота магістрантів у складі 



проектних команд при виконанні держбюджетних та 
госпдоговірних тем, участь у розробці звітних матеріа-
лів, реєстраційних та облікових документів, оформ-
ленні патентів та авторських свідоцтв. 
Інструменти та обладнання. Цифрові та мережеві 
технології, мікропроцесори, програмовані логічні кон-
тролери (PLC), спеціалізоване програмне забезпечення 
для проектування, розроблення і експлуатації систем 
автоматизації на базі технологій Simatic, ECOStruxure 
Modicom та інш. 

Орієнтація  
освітньої програми 

Освітньо-наукова програма магістра передбачає насту-
пні професійні та наукові акценти: наукові досліджен-
ня, автоматизація та комп’ютерно-інтегровані техноло-
гії в сфері управління підприємствами, організаціями; 
педагогічна діяльність; дослідження об’єктів, пристро-
їв та систем автоматизованого управління технологіч-
ними процесами.  

Основний фокус 
освітньої програми  
та спеціалізації 

Спеціальна вища освіта на другому рівні, професійна 
та наукова підготовка в галузі автоматизації виробни-
чих процесів з використанням технічних засобів авто-
матизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій, а 
також набуття необхідних дослідницьких навиків для 
провадження наукової діяльності. 

Особливості  
програми 

Програма орієнтована на вимоги до фахівців з боку 
промислових (машинобудівних) підприємств міста та 
регіону, які займаються дослідженням, розробкою, 
провадженням та обслуговуванням автоматизованих 
систем керування технологічними комплексами та/або 
автоматизацією управління на різних рівнях АСУТВ із 
застосуванням сучасних засобів автоматизації і 
комп’ютерно-інтегрованих технологій. 

4 – Придатність випускників до працевлаштування та подальшого на-
вчання 

Придатність  
до працевлаштування 

Посади згідно класифікатору професій України.  
Відповідно до Класифікатора професій ДК 003:2010 
магістр зі спеціальності 151 Автоматизація та 
комп’ютерно-інтегровані технології має бути підгото-
влений для таких посад: 
– 2131.2 - Інженер-дослідник з комп'ютеризованих си-
стем та автоматики; аналітик з комп'ютерних комуні-
кацій; 
– 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. Відпові-
дні посади (наукові дослідження та управління) підп-
риємств, установ та організацій. 

Подальше навчання 

Навчання впродовж життя для розвитку і самовдо-
сконалення в професійній та науковій сферах дія-
льності, а також в інших споріднених галузях нау-
кових знань: 
- освітні і дослідницькі програми, гранти та стипендії, 
що містять наявні наукові та освітні компоненти; 
- навчання на 8-ому кваліфікаційному рівні Національ-
ної рамки кваліфікацій в споріднених спеціальностях – 
отримання кваліфікації на науковому рівні вищої осві-
ти (наукового ступеня доктора філософії). 
5 – Викладання та оцінювання 

Викладання та  
навчання 

Студентоцентроване навчання з використанням лек-
ційних занять, лабораторних та практичних робіт, на-
вчання через практику та застосування проблемно-
орієнтованих, інтерактивних, проектних, інформацій-
но-комп’ютерних саморозвиваючих, колективних та 
інтегративних, контекстних технологій навчання. 
Створення освітнього середовища, орієнтованого на 
задоволення потреб та інтересів, а також заохочення 
здобувачів вищої освіти до ролі автономних та відпо-
відальних суб’єктів освітнього процесу на засадах вза-
ємної поваги і партнерства 

Оцінювання 

Усне та письмове опитування, тести, презентація прое-
ктів, захист аналітичних звітів, оцінка рефератів, за-
хист розрахункових робіт, екзамени, курсові роботи, 
практика, випускна кваліфікаційна робота магістра. 
Критерієм успішного проходження підсумкового кон-
тролю здобувачем вищої освіти є досягнення ним мі-
німальних порогових рівнів оцінок за кожним заплано-
ваним результатом навчання, який визначається за до-
помогою якісних критеріїв і трансформується в міні-
мальну позитивну оцінку використовуваної числової 
(рейтингової) шкали: 90-100% - відмінно, 75-89% - 
добре, 55-74% - задовільно та менше 55% - не задові-
льно. 
6 – Програмні компетентності 

Інтегральна  
компетентність (ІК) 

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми авто-
матизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій у 
професійній діяльності та/або у процесі навчання, що 
передбачає проведення досліджень та/або проваджен-
ня інноваційної діяльності та характеризується ком-
плексністю та невизначеністю умов і вимог. 



Загальні  
компетентності (ЗК) 

ЗК, визначені Стандартом зі спеціальності: 
ЗК1. Здатність проведення досліджень на відповідному 
рівні.  
ЗК2. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  
ЗК3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 
синтезу. 
ЗК4. Здатність працювати в міжнародному контексті 

Додаткові  
загальні  
компетентності (ЗК) 

ЗК, додаткові для ОП: 
ЗК5. Здатність застосовувати знання у практичних си-
туаціях.  
ЗК6. Здатність працювати автономно.  
ЗК7. Здатність діяти свідомо та соціально відповідально 
за результати прийняття стратегічних рішень 

Спеціальні (фахові, 
предметні) компетен-
тності (СК) 

СК, визначені Стандартом зі спеціальності: 
СК1. Здатність здійснювати автоматизацію складних 
технологічних об’єктів та комплексів, створювати кі-
берфізичні системи на основі інтелектуальних методів 
управління та цифрових технологій з використанням 
баз даних, баз знань, методів штучного інтелекту, ро-
бототехнічних та інтелектуальних мехатронних при-
строїв; 
СК2. Здатність проектувати та впроваджувати висо-
конадійні системи автоматизації та їх прикладне про-
грамне забезпечення, для реалізації функцій управ-
ління та опрацювання інформації, здійснювати захист 
прав інтелектуальної власності на нові проектні та 
інженерні рішення  
СК3. Здатність застосовувати методи моделювання та 
оптимізації для дослідження та підвищення ефектив-
ності систем і процесів керування складними техно-
логічними та організаційно-технічними об’єктами. 
СК4. Здатність аналізувати виробничо-технологічні 
системи і комплекси як об’єкти автоматизації, визна-
чати способи та стратегії їх автоматизації та цифрової 
трансформації. 
СК5. Здатність інтегрувати знання з інших галузей, 
застосовувати системний підхід та враховувати нете-
хнічні аспекти при розв’язанні інженерних задач та 
проведенні наукових досліджень. 
СК6. Здатність застосовувати сучасні методи теорії 
автоматичного керування для розроблення автомати-
зованих систем управління технологічними процеса-
ми та об’єктами. 
СК7. Здатність застосовувати спеціалізоване програ-
мне забезпечення та цифрові технології для 
розв’язання складних задач і проблем автоматизації 



та комп’ютерно-інтегрованих технологій. 
СК8. Здатність розробляти функціональну, технічну та 
інформаційну структуру комп’ютерно-інтегрованих 
систем управління організаційно-технологічними 
комплексами із застосуванням мережевих та інформа-
ційних технологій, програмно-технічних керуючих 
комплексів, промислових контролерів, робототехніч-
них пристроїв та засобів людино-машинного інтер-
фейсу. 
СК9. Здатність застосовувати сучасні технології нау-
кових досліджень процесів, обладнання, засобів і сис-
тем автоматизації, контролю, діагностики, випробу-
вання та керування складними організаційно-
технічними об’єктами та системами. 
СК10. Здатність виявляти наукову сутність проблем у 
професійній сфері, планувати та здійснювати відпові-
дні наукові і прикладні дослідження. 
СК11. Здатність застосовувати проблемно-орієнтовані 
методи аналізу, синтезу та оптимізації систем автома-
тизації, кіберфізичних виробництв, процесів управ-
ління технологічними комплексами. 
СК12. Здатність презентувати результати науково-
дослідницької діяльності, готувати наукові публікації, 
брати участь у науковій дискусії на наукових конфе-
ренціях, симпозіумах та здійснювати педагогічну дія-
льність у закладах освіти. 

Додаткові 
спеціальні (фахові) 
компетентності (СК) 

СК, додаткові для ОП: 
СК13. Здатність до здійснення аналізу та програмної 
обробки результатів досліджень з метою прийняття 
ефективних рішень та забезпечення якості технологіч-
них систем.  
СК14. Здатність розуміти і пов'язувати функціональні 
та економічні концепції в процесі прийняття рішень 
при розробці та управлінні проектами, забезпечення їх 
безпечності та екологічності. 

7 - Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти,  
сформульований у термінах результатів навчання 

Результати  
навчання (РН) 
 

РН, визначені Стандартом зі спеціальності: 
РН01. Створювати системи автоматизації, кіберфізи-
чні виробництва на основі використання інтелектуа-
льних методів управління, баз даних та баз знань, ци-
фрових та мережевих технологій, робототехнічних та 
інтелектуальних мехатронних пристроїв.  
РН02. Створювати високонадійні системи автомати-
зації з високим рівнем функціональної та інформацій-
ної безпеки програмних та технічних засобів.  



РН03. Застосовувати спеціалізовані концептуальні 
знання, що включають сучасні наукові здобутки, а 
також критичне осмислення сучасних проблем у сфе-
рі автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих техно-
логій для розв’язування складних задач професійної 
діяльності.  
РН04. Застосовувати сучасні підходи і методи моде-
лювання та оптимізації для дослідження та створення 
ефективних систем автоматизації складними техноло-
гічними та організаційно-технічними об’єктами.  
РН05. Розробляти комп’ютерно-інтегровані системи 
управління складними технологічними та організа-
ційно-технічними об’єктами, застосовуючи систем-
ний підхід із врахуванням нетехнічних складових 
оцінки об’єктів автоматизації.  
РН06. Вільно спілкуватися державною та іноземною 
мовами усно і письмово для обговорення професійних 
проблем і результатів діяльності у сфері автоматизації 
та комп’ютерно-інтегрованих технологій, презентації 
результатів досліджень та інноваційних проектів.  
РН07. Аналізувати виробничо-технічні системи у пе-
вній галузі діяльності як об’єкти автоматизації і ви-
значати стратегію їх автоматизації та цифрової тран-
сформації. 
РН08. Застосовувати сучасні математичні методи, ме-
тоди теорії автоматичного керування, теорії надійнос-
ті та системного аналізу для дослідження та створен-
ня систем автоматизації складними технологічними та 
організаційно-технічними об’єктами, кіберфізичних 
виробництв. 
РН09. Розробляти функціональну, організаційну, тех-
нічну та інформаційну структури систем автоматиза-
ції складними технологічними та організаційно-
технічними об’єктами, розробляти програмно-
технічні керуючі комплекси із застосовуванням ме-
режевих та інформаційних технологій, промислових 
контролерів, робототехнічних пристроїв, засобів лю-
дино-машинного інтерфейсу та з урахуванням техно-
логічних умов та вимог до управління виробництвом.  
РН10. Розробляти і використовувати спеціалізоване 
програмне забезпечення та цифрові технології для 
створення систем автоматизації складними організа-
ційно-технічними об’єктами, професійно володіти 
спеціальними програмними засобами.  
РН11. Дотримуватись норм академічної доброчеснос-
ті, знати основні правові норми щодо захисту інтелек-



туальної власності, комерціалізації результатів науко-
во-дослідної, винахідницької та проектної діяльності. 
РН12. Збирати необхідну інформацію, використовую-
чи науково-технічну літературу, бази даних та інші 
джерела, аналізувати і оцінювати її. 
РН13. Застосовувати сучасні технології наукових дос-
ліджень, спеціалізований математичний інструмента-
рій для дослідження, моделювання та ідентифікації 
об’єктів автоматизації.  
РН14. Уміти виявляти наукову сутність проблем у 
професійній сфері, знаходити шляхи щодо їх 
розв’язання. 
РН15. Застосовувати методи аналізу, синтезу та оп-
тимізації кіберфізичних виробництв, систем автома-
тизації управління виробництвом, життєвим циклом 
продукції та її якістю. 
РН16. Планувати і виконувати наукові і прикладні 
дослідження у сфері автоматизації та комп’ютерно-
інтегрованих технологій, обирати ефективні методи 
досліджень, аргументувати висновки, презентувати 
результати досліджень. 
РН17. Розробляти і викладати спеціалізовані навчаль-
ні дисципліни у закладах вищої освіти. 

Додаткові  
результати  
навчання (РН) 
 

РН, додаткові для ОП: 
РН 18. Виконувати програмну обробку результатів на-
укових досліджень, обґрунтовувати рішення щодо 
впровадження систем автоматизації та підвищення 
якості функціонування технологічних систем.  
РН 19. Оцінювати ризики та здійснювати запобіжні дії 
їх уникнення у професійній, педагогічної і науковій 
діяльності, вести професійну діяльність з урахуванням 
правил та норм охорони праці та з найменшими нас-
лідками для навколишнього середовища. 

9 – Форми атестації здобувачів вищої освіти 
Форми атестації здо-
бувачів вищої освіти 

Атестація за спеціальністю здійснюється у формі пуб-
лічного захисту кваліфікаційної роботи 

Вимоги до кваліфіка-
ційної роботи 

Кваліфікаційна робота проводиться на завершальному 
етапі здобуття другого (магістерського) освітнього 
рівня з автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих 
технологій, підводить підсумки навчання студента для 
встановлення відповідності отриманих здобувачем 
вищої освіти результатів навчання, що характеризує 
набуття ним знань і навичок, необхідних для самостій-
ної інженерної та наукової діяльності. 
Кваліфікаційна робота є документом, на підставі якого 
ЕК визначає рівень підготовки магістранта і приймає 



рішення щодо присвоєння відповідної кваліфікації. 
Результати роботи повинні у повному обсязі розкрива-
ти хід та результати досліджень та проводиться за ви-
хідними даними, отриманими в ході практики стосов-
но до конкретного підприємства і об'єкту. Проектуван-
ня спрямоване на вивчення фактичного стану вироб-
ничих умов, вдосконалення конструкцій, технологіч-
ного процесу, умов праці та інших виробничих питань, 
результати вирішення яких представляють наукову 
новизну та практичний інтерес. 
Кваліфікаційна робота не повинна містити плагіату, 
фабрикації та фальсифікації. Кваліфікаційна робота 
оприлюднюється у репозитарії закладу вищої освіти. 

Вимоги до публічного 
захисту 

Захист роботи є публічним і відбувається на відкритих 
засіданнях у вигляді доповіді студента за присутності 
членів екзаменаційної комісії та інших здобувачів, 
студентів. Порядок засідання ЕК та графік захисту за-
тверджується наказом по академії і заздалегідь повідо-
мляється студентам. Доповідь має супроводжуватися 
демонстрацією графічної частини у вигляді презентації 
з роздатковим матеріалом. 
Повністю закінчена і належним чином оформлена ква-
ліфікаційна робота підписується студентом, консуль-
тантами, керівником проекту і разом з поданням керів-
ника представляється завідувачу кафедри. Ознайоми-
вшись з кваліфікаційною роботою і поданням керівни-
ка, завідувач кафедри вирішує питання щодо допуску 
студента до захисту і підписує кваліфікаційну роботу. 
Кваліфікаційна робота, допущена до захисту, спрямо-
вується завідувачем кафедри на рецензію. 
У день захисту студент повинен передати відповідаль-
ному секретарю: пояснювальну записку у друкованому 
та електронному варіанті, подання і рецензію на квалі-
фікаційну роботу, залікову книжку, результати переві-
рки роботи на плагіат , продемонструвати документ, 
який засвідчує його особу (паспорт). 
Захист проводиться на відкритому засіданні екзамена-
ційної комісії. Перед початком захисту оприлюдню-
ється довідка деканату про виконання студентом на-
вчального плану і одержаних ним оцінках з теоретич-
них дисциплін, курсових проектів, практики. Для до-
повіді про зміст кваліфікаційної роботи студенту на-
дають не більше 10 хвилин. Після цього оголошується 
відгук керівника роботи і рецензію на неї. Потім сту-
дент відповідає на зауваження, що містяться в рецензії, 
і на запитання членів комісії, які вносяться до прото-



колу засідання. Закінчує захист виступ керівника ква-
ліфікаційної роботи. Тривалість захисту кваліфікацій-
ної роботи, як правило, не перевищує 30 хвилин. Після 
захисту кваліфікаційних робіт  даного дня на закрито-
му засіданні комісії обговорюються результати захисту 
і простою більшістю голосів приймається рішення за їх 
оцінкою і присвоєння студентам кваліфікації магістра 
з автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих техноло-
гій. Оголошують результати після закінчення закрито-
го засідання комісії. Студент, не допущений до захисту 
кваліфікаційної роботи або отримав на захисті незадо-
вільну оцінку, може бути допущений до повторного 
захисту через рік. При цьому він допрацьовує роботу у 
тому ж напрямку або йому видають нове завдання. 

10 – Система внутрішнього забезпечення якості вищої освіти 

Принципи та проце-
дури забезпечення 
якості освіти 

Визначаються згідно зі Положенням про забезпечення 
якості освітньої діяльності та якості вищої освіти у 
Донбаській державній машинобудівній академії 
Принципи: 
- відповідності європейським та національним станда-
ртам якості вищої освіти; 
- автономії закладу вищої освіти який несе відповіда-
льність за забезпечення якості освітньої діяльності та 
якості вищої освіти; 
- здійснення моніторингу якості; 
- системного підходу, який передбачає управління які-
стю на всіх стадіях освітнього процесу; 
- постійного підвищення якості; 
- залучення студентів роботодавців та інших зацікав-
лених сторін до процесу забезпечення якості; 
- відкритості інформації на усіх етапах забезпечення 
якості. 
Процедури: 
- Планування освітньої діяльності, розробка, затвер-
дження, моніторинг і періодичний перегляд освітніх 
програм; 
- забезпечення якості кадрового складу; 
- забезпечення наявності необхідних ресурсів для ор-
ганізації освітнього процесу та підтримки здобувачів 
вищої освіти; 
- розвиток інформаційних систем для ефективного 
управління освітньою діяльністю; 
- забезпечення публічності інформації про діяльність 
Академії; 
- запобігання та виявлення академічного плагіату у 
наукових та навчально-методичних роботах виклада-



чів;  статтях у наукових періодичних виданнях Акаде-
мії,  дисертаціях здобувачів наукового ступеня та ква-
ліфікаційних бакалаврських та магістерських роботах 
студентів; 
- участь Академії в національних та міжнародних рей-
тингових дослідженнях закладів вищої освіти. 

Моніторинг та періо-
дичний перегляд 
освітніх програм 

Періодичний моніторинг, перегляд і оновлення освіт-
ніх програм гарантують відповідний рівень надання 
освітніх послуг, а також створюють сприятливе  ефек-
тивне освітнє середовище для здобувачів вищої освіти. 
Це передбачає оцінювання: змісту програми, гаранту-
ючи відповідність програми сучасним вимогам; потреб 
суспільства, що змінюється; навчального навантажен-
ня здобувачів вищої освіти, їх досягнень та результатів 
завершення освітньої програм; ефективності оціню-
вання студентів; очікувань, потреб і задоволеності здо-
бувачів вищої освіти змістом та процесом навчання; 
навчального середовища відповідності мети і змісту 
програми; якості освітніх послуг для здобувачів вищої 
освіти. Програми переглядаються після завершення 
повного циклу підготовки та у разі потреби до початку 
нового навчального року відповідно до Положення про 
порядок розроблення та реалізації освітніх програм 
Донбаської державної машинобудівної академії 

Підвищення кваліфі-
кації науково-
педагогічних праців-
ників 

Система підвищення кваліфікації науково-
педагогічних працівників та педагогічних працівників 
Академії ґрунтується на Положенні про підвищення 
кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних пра-
цівників Донбаської державної машинобудівної акаде-
мії  

Наявність необхідних 
ресурсів для органі-
зації освітнього про-
цесу 

Освітній процес здійснюється викладацьким складом 
кафедри автоматизації виробничих процесів і залучен-
ням фахівців з інших кафедр ДДМА та ведучих підп-
риємств у сфері автоматизації та комп’ютерно-
інтегрованих технологій 
Матеріально-технічне, навчально-методичне та інфор-
маційне забезпечення зі спеціальності забезпечується 
ресурсами Донбаської державної машинобудівної ака-
демії відповідає вимогам Ліцензійних умов прова-
дження освітньої діяльності та реалізацію державних 
вимог до фахівця з вищої освіти 

Наявність інформа-
ційних систем для 
ефективного управ-
ління освітнім проце-
сом 

Навчально-методичні матеріали містяться на елект-
ронних носіях у мережі Інтернет на сайті Академії, на 
хмарних серверах та в комп'ютерній мережі вищого 
навчального закладу. Також в освітній процес впрова-
джено електронну систему дистанційного навчання 



Moodle. 
Публічність інфор-
мації про освітні про-
грами 

Інформація про освітні програми, ступені вищої освіти 
розміщена на сайті ДДМА http://www.dgma.donetsk.ua 

Дотримання академі-
чної доброчесності 
працівниками акаде-
мії та здобувачами  
вищої освіти 

Дотримання академічної доброчесності працівниками 
академії та здобувачами  вищої освіти здійснюється 
відповідно до Стандарту академічної доброчесності 
Донбаської державної машинобудівної академії. 

Система запобігання 
та виявлення акаде-
мічного плагіату 

Система роботи та організаційні заходи щодо запобі-
гання, виявлення академічного плагіату та притягнен-
ня до відповідальності здійснюється відповідно Поло-
женню Про запобігання та виявлення академічного 
плагіату у навчальній та науково- дослідній роботі 
учасників освітнього процесу у ДДМА 
11 – Академічна мобільність 

Національна кредит-
на мобільність 

Можлива згідно укладених угод про академічну мобі-
льність. 

Міжнародна кредит-
на мобільність 

Можлива згідно укладених угод про міжнародну ака-
демічну мобільність. 

Навчання іноземних 
здобувачів вищої     
освіти 

Особливих умов не передбачається. 

 



2. Перелік компонент освітньо-наукової програми та її логічна  
послідовність 

 
2.1 Обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття другого (магістерсько-

го) рівня  
 

Загальний обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття другого (магіс-
терського) рівня складає 120 кредитів ЄКТС.  

Нормативний термін навчання – один рік і дев’ять місяців на базі ОПП 
підготовки бакалавра. 

Освітньо-наукова програма підготовки магістра в галузі 15 Автоматизація 
та приладобудування зі спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-
інтегровані технології передбачає такі цикли підготовки: 

1) Цикл загальної підготовки – 18 кредитів ЄКТС, в тому числі: 
 блок обов’язкових дисциплін – 9 кредитів ЄКТС; 
 блок дисциплін вільного вибору – 9 кредитів ЄКТС. 

2) Цикл професійної підготовки – 33,5 кредити ЄКТС, в тому числі: 
 блок обов’язкових дисциплін – 22,5 кредитів ЄКТС; 
 блок дисциплін вільного вибору – 11 кредитів ЄКТС. 

3) Цикл науково-дослідної підготовки – 38,5 кредитів ЄКТС, в тому числі: 
 блок обов’язкових дисциплін – 27,5 кредитів ЄКТС; 
 блок дисциплін вільного вибору – 11 кредитів ЄКТС. 

4) Практична підготовка – 6 кредитів ЄКТС. 
5) Атестація – 24 кредити ЄКТС.  

Цикли загальної, професійної та науково-дослідної підготовки містять 
дисципліни вільного вибору – три, дві та дві дисципліни відповідно. Дисциплі-
ни вільного вибору магістрант обирає самостійно. Магістрант має можливість 
обрати дисципліни з інших освітніх програм.  

Обсяг дисциплін вільного вибору складає 31 кредит ЄКТС, що складає 26 
відсотків загального обсягу програми. 

Обсяг дисциплін науково-дослідної підготовки складає 38,5 кредитів 
ЄКТС, що складає 32,1 відсотки загального обсягу програми. 

Загальний обсяг програми складає 120 кредитів ЄКТС.  
 

2.2. Перелік компонент ОНП 
 

Код  
н/д  Назва навчальної дисципліни 

Кількість 
кредитів 

ЄКТС 

Форма  
підсумкового 

контролю 
Обов’язкові компоненти ОНП (ОК) 

Цикл загальної підготовки 
ОК-1 Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 3 Залік  

ОК-2 Педагогіка вищої освіти  
та методологічні засади інженерної освіти 

3 Залік  

ОК-3 Охорона праці в галузі та цивільний захист 3,0 Іспит  
 Всього 9,0  



Код  
н/д  Назва навчальної дисципліни 

Кількість 
кредитів 

ЄКТС 

Форма  
підсумкового 

контролю 
Цикл професійної підготовки 

ОК-4 Автоматизоване проектування складних об’єктів та 
систем  

3,5 Залік 

ОК-5 Моделювання складних систем 3,5 Іспит  
ОК-6 Теорія оптимального управління 5,5 Іспит  
ОК-7 Технологія обчислювального інтелекту  3,5 Іспит  

ОК-8 Цифрові системи керування і обробки інформації 
(з курсовим проектом) 6,5 Диф.залік,  

іспит  
 Всього 22,5  

Цикл науково-дослідної підготовки 
ОК-9 Методологія і організація наукових досліджень 3 Залік  

ОК-10 Наукова робота та принципи її організації  3 Залік   
ОК-11 Науково-дослідна практика 3 Залік 
ОК-12 Програмна обробка наукових досліджень 5,5 Іспит  
ОК-13 Системний аналіз об’єктів автоматизації 5,5 Іспит  
ОК-14 Сучасні методи дослідження систем 4,5 Іспит  

ОК-15 Науково-дослідна робота за темою магістерської  
роботи 

3,0 Залік 

 Всього 27,5  
Практична підготовка (ПК) 

ОК-16 Переддипломна практика 6 Залік 
Атестація (А) 

ОК-17 Кваліфікаційна робота магістра 24  
Всього за обов’язковою компонентою 89,0  

Вибіркові компоненти ОНП (ВК) 
Цикл загальної підготовки 

ВК-1 Автоматизація процесів з використанням нано-
технологій 

3,0 Залік 

ВК-2 Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 3,0 (6,0) Залік 
ВК-3 Інтелектуальна власність  3,0 Залік 
ВК-4 Оцінка ефективності проектних рішень 3,0 Залік 
ВК-5 Основи теорії керування якістю технологічних систем 3,0 Залік 

 Дисципліни з інших ОП 3,0 Залік 
 Всього 9,0  

Цикл професійної підготовки 
ВК-6 Гідропневмоприводи і пристрої автоматики 5,5 Іспит  
ВК-7 Гнучке автоматизоване виробництво 5,5 Іспит  

ВК-8 Електропривод та автоматизація загальнопромислових 
механізмів 

5,5 Іспит  

ВК-9 Методи синтезу апаратних засобів 5,5 Іспит  
ВК-10 Монтаж, обслуговування і ремонт систем керування 5,5 Іспит  
ВК-11 CAD/CAM системи 5,5 Іспит  

 Дисципліни з інших ОП 5,5 Іспит  
 Всього 11,0  

Цикл науково-дослідної підготовки 



Код  
н/д  Назва навчальної дисципліни 

Кількість 
кредитів 

ЄКТС 

Форма  
підсумкового 

контролю 
ВК-12 Аналіз, синтез та оптимізація інформаційних мереж 5,5 Іспит  

ВК-13 Проектування та дослідження адаптивних систем 
управління 

5,5 Іспит  

ВК-14 Сучасні інструменти моделювання та проектування 5,5 Іспит  

ВК-15 Синтез нечітких регуляторів в системах автоматичного 
керування 

5,5 Іспит  

ВК-16 Дослідження та планування експериментів 5,5 Іспит  
 Дисципліни з інших ОП 5,5 Іспит  
 Всього 11,0  

Всього за вибірковою компонентою 31,0  
Всього за програмою 120,0  
 

 
2.3 Структурно-логічна схема ОНП 
 
Структура освітньої програми передбачає в професійному циклі змістов-

ну підготовку з теорії керування та обробки інформації, проектування систем 
автоматизації та їх дослідження.  

Цикл науково-дослідної підготовки орієнтований на тематику кваліфіка-
ційної роботи магістра. Всі дисципліни мають наукову складову, а науково-
дослідна практика передбачена на першому та другому році підготовки магіст-
рів.  

Загальна підготовка передбачає дисципліни, що формують у студентів 
комунікативні, лідерські та інші якості, що є елементами «soft skills».  

Дисципліни вільного вибору передбачені з другого семестру, після ви-
вчення обов’язкових компонентів освітньої програми.  

 



Охорона праці в галузі
та цивільний захист

Цифрові системи 
керування і обробки 

інформації (курс. пр.)

Науково-дослідна практика

Кваліфікаційна робота магістра

Оцінка ефективності 
проектних рішень

Електропривод та автоматизація 
загальнопромислових 

механізмів

Іноземна мова 
(за професійним 
спрямуванням)

Методологія і 
організація наукових 

досліджень

Педагогіка вищої 
школи та 

методологічні засади 
інженерної освіти

Автоматизоване 
проектування складних 

об'єктів та систем

Моделювання 
складних систем

Теорія оптимального 
управління

Технологія 
обчислювального 

інтелекту 

Методи синтезу
апаратних засобів

НДР за темою 
магістерської роботи

Інтелектуальна 
власність

CAD/CAM системи
Проектування та 

дослідження адаптивних 
систем управління

Монтаж, обслуговування 
і ремонт систем 

керування

Аналіз, синтез та 
оптимізація 

інформаційних мереж

Гідропневмоприводи та 
пристрої автоматики

Гнучке 
автоматизоване 

виробництво

Іноземна мова (за 
професійним 

спрямуванням)

Переддипломна практика

Цифрові системи 
керування і обробки 

інформації

Автоматизація процесів 
з використанням 
нанотехнологій
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Цикл загальної підготовкиЦикл професійної підготовки

Сучасні інструменти 
моделювання та  
проектування

Цикл науково-дослідної підготовки

Синтез нечітких 
регуляторів в системах 

автоматичного керування

Дослідження та 
планування 

експерементів

Дисципліни 
з інших ОП ДДМА

Системний аналіз 
об’єктів автоматизації 

Сучасні методи 
дослідження систем

Програмна обробка 
наукових досліджень 

Дисципліни 
з інших ОП ДДМА

Наукова робота та 
принципи її організації

Іноземна мова (за 
професійним 

спрямуванням)

Структурно-логічна схема підготовки магістрів за ОНП „Автоматизоване управління технологічними процесами”

Основи теорії 
керування якістю 

технологічних систем

Іноземна мова (за 
професійним 

спрямуванням)

 
 



3. Форми атестації здобувачів вищої освіти 
 

Форми атестації 
здобувачів ви-
щої освіти 

Атестація здобувачів другого (магістерського) освітньо-
наукового рівня здійснюється у наступних формах: 
1. Поточний та підсумковий контроль виконання магістран-
том загальної складової освітньо-наукової програми:  
 форми поточного контролю за дисциплінами навчально-
го плану магістра за спеціальністю «Автоматизація та ком-
п'ютерно-інтегровані технології» визначаються програмами 
відповідних дисциплін; 
 формою підсумкового контролю за кожною дисципліною 
є іспит або залік; 
2. Поточний та підсумковий контроль виконання магістром 
професійної та науково-дослідної 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 екзаменацій-
ну комісію для отримання рівня магістра в галузі 15 – Ав-
томатизація та приладобудування зі спеціальності 151 – 
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології. 
 підсумковий контроль – публічний захист кваліфікацій-
ної роботи у ЕК.  

Вимоги до ква-
ліфікаційної 
роботи  

Вимоги до оформлення кваліфікаційної роботи визнача-
ються Міністерством освіти і науки України. 

 



4. Матриця відповідності визначених освітньо-науковою програмою підго-
товки магістра компетентностей дескрипторам НРК 

 
Вид компетентності за  
освітньо-професійною  

програмою 

Класифікація компетентностей за НРК 

Знання Уміння Комунікація Автономія та від-
повідальність 

Загальні компетентності (ЗК) 
ЗК-1  +   
ЗК-2  +  + 
ЗК-3  +  + 
ЗК-4  + + + 
ЗК-5 + +   
ЗК-6  +  + 
ЗК-7 + + +  

Спеціальні (фахові) компетентності (СК) 
СК-1 + +   
СК-2 + +   
СК-3 + +   
СК-4 + +  + 
СК-5 + + +  
СК-6 + +   
СК-7 + +  + 
СК-8 + + + + 
СК-9  + +  

СК-10 + +   
СК-11  +   
СК-12  + + + 
СК-13  +  + 
СК-14  + + + 

 
 



5. 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 15 16 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

IK + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
ЗК-1   + + + +  + + + + +  + + + + +    +       + + + + + 
ЗК-2       + +       + + +                 
ЗК-3     +       + +    +     +    +   + +  + + 
ЗК-4 + +                 + +              
ЗК-5   +              +       + +  + +      
ЗК-6               +  +   +        +      
ЗК-7 + + +      +          +  +             
СК-1    +   + +         +             +  +  
СК-2        +         +   +    + +  + +      
СК-3    + + +      +  +   +       + +      +  + 
СК-4           +     +     +             
СК-5  + +         +    +                  
СК-6      +       +     +     +   +    + +   
СК-7     +   +         +           +      
СК-8        +         +      + + +  +  +     
СК-9     + +    +    + +  +            + + +   

СК-10      +   + + +    + + +                 
СК-11      + +    + +   +                   
СК-12 + +       + + +    + + +  +               
СК-13            +   +     + + +            
СК-14   +             +    + +             



6. Матриця забезпечення програмних результатів навчання відповідними компонентами освітньої програми1 
 

 
Компоненти освітньої програми 

ОК ВК 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

РН-1       + +         +       +      +  +  
РН-2   +    + +         +       + +  + +    +  
РН-3  +    +   +  +   + + +  +    +    +     + + + 
РН-4    + + +        + +   +           + + + + + 
РН-5   + +         +            +     +    
РН-6 + +                 + +              
РН-7           +     +     +             
РН-8    + + +  +     +          +  + +  +   +   
РН-9     +   +         +      + +   + + +     

РН-10    +    +         +      + + +  + + +     
РН-11                 +                 
РН-12            + +    +   +  +    +       + 
РН-13    + + + + +  +  +  + +  + +           + + +  + 
РН-14      +   + + +   + + + +                + 
РН-15     + + +    + + +  + +      +    +   + +    
РН-16 + +       + + +   + + + +  +              + 
РН-17 + +         +     +   +               
РН-18         +   +   +  +   + + +      +      
РН-19 + + +             + +  + + +   + +  +       
 

 



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 

 
Освітньо-професійна програма розроблена на основі таких нормативних 

документів та рекомендацій: 
1. Про вищу освіту: Закон України №1556-VII від 01.07.2014 р. [Режим 

доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18]. 
2. Стандарт вищої освіти магістра за спеціальністю 151 «Автоматизація та 

комп’ютерно-інтегровані технології» галузі знань 15 «Автоматизація та прила-
добудування» затверджено і введено в дію Наказом Міністерства освіти і науки 
України від 10.08.2020 р. № 1022. [Режим доступу: 
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-
osvita/zatverdzeni%20standarty/2020/08/10/151-avtomatizatsiya-ta-kit-magistr.pdf] 

3.Закон України від 05.09.2017 р. «Про освіту» – [Режим доступу: 
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145-19];  

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 р. № 266 «Про за-
твердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється пі-
дготовка здобувачів вищої освіти» [Режим доступу: 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-п];  

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1341 «Про 
затвердження Національної рамки кваліфікацій» [Режим доступу: 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п];  

6. Національний класифікатор України: «Класифікація видів економічної 
діяльності» ДК 009: 2010 [Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/];  

7. Національний класифікатор України: «Класифікатор професій» ДК 003: 
2010ДК 003:2010 [Режим доступу: http://www.dk003.com]. 

 
Інші джерела, що використані при розробці програми: 
8. Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському 

просторі вищої освіти (ESG) [Режим доступу: http://ihed.org.ua/images/doc/ 
04_2016_ESG_2015.pdf];  

9. International Standard Classification of Education (ISCED 2011): UNESCO 
Institute for Statistics [Режим доступу: http://www.uis.unesco.org/education/ 
documents/isced-2011- en.pdf];  

10. ISCED Fields of Education and Training 2013 (ISCED-F 2013):UNESCO 
Institute for Statistics [Режим доступу: http://www.uis.unesco.org/Education/ 
Documents/isced-fields-of-education-training-2013.pdf].education-training-2013.pdf  

11. Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти, 
затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 01.06.2016 р. № 
600 (зі змінами);  

12. Національний освітній глосарій: вища освіта [Режим доступу: http:// 
ihed.org.ua/images/doc/04_2016_glossariy_Visha_osvita_2014_tempus-office.pdf];  

13. Розвиток системи забезпечення якості вищої освіти в Україні: інфор-
маційно-аналітичний огляд [Режим доступу: http://ihed.org.ua/images/ 
doc/04_2016_Rozvitok_sisitemi_zabesp_yakosti_VO_UA_2015.pdf];  



14. Європейська кредитна трансферна накопичувальна система:. Довідник 
користувача [Режим доступу: http://ihed.org.ua/images/doc/04_2016_ECTS_Users 
_Guide-2015_Ukrainian.pdf].  

15. EQF-LLL – European Qualifications Frameworkfor Lifelong Learning 
[Режим доступу:https://ec.europa.eu/ploteus/sites/eac-eqf/files/brochexp_en.pdf];  

16. QF-EHEA – Qualification Framework of the European Higher Education 
Area [Режим доступу:http://www.ehea.info/article-details.aspx?ArticleId=67];  

17. TUNING (для ознайомлення зі спеціальними (фаховими) компетент-
ностями та прикладами стандартів [Режим доступу: 
http://www.unideusto.org/tuningeu/]. 

 



PEUEH3I,g

H q O H II < A e m o u amu3 o B aH e ynp a en i u Hfl m exH on o z i rtu uJVu np o qe c qA4D)

dpyzozo (uaeicmepcurcozo) pieua eutt4oi' oceimu
za cneqianauicmrc I 5 I <AemoMamusaqin ma KoMn'romepuo-iumeepoeaui

rrpofpaMa <<Anrouarusa\is yIIpaBnlHHq

cnp.rrMoBaHa Ha pospo6rcy rpofpaMHo-rexHi.IHzx

3acrocoByBaHHrrM rrpoMlrcnoBr4x roHrporepin,

mexHono zil v, rcaQ edpu aemouamus aqii' eupo6uuuux npoqec i e,

,{ o u 6 a c u rco i' d ep crc a e u o I u a utuu o 6y d i e u o i' ax a d eu ii'

OceirHro-HayKoBa

TexHoJrori.rHzNdra [poqecaMLr )
Kepyrcqrlx r<oNannerccie is

MepexeBr4x ra iuQopvraqifinzx rexHoJrorifi, po6ororexni.rHux upzcrpoin, saco6in

nroAr4Ho-MarrrrrHHoro iHrepSeficy ra 3 ypaxyBaHHrM TexHoJrori.rHr,rx yMoB i szNaor

AO yrrpaBJu H Hr BrrpooHr4IITBoM.

Oceiruro-HayKoBoro [porpaMorc ni4roronrra rr,raricrpis sa creqianrnicrro
151 <AeroMarr43arlis,ra KoM['rorepHo-iurerponaui rexHonorii> nepe46aveno 4na

BnAr4 rrpaKTrlKr4: HayKoBo-AocniAnurlbKa ra rrepeAAr4rrJroMHa. Ha-seuicrr ABox

nraAie rrpaKTr4K e AopeqHo, TaK sK rle Ao3BoJrre xruafirpaqe a4anryBatvcfl
v-

Mar{oyTHlM MaflCTpaM AO BLrplUeHHq HayKOBr4X l Br{pOOHkrqkrX 3aBAaHb 3

[poeKTyBaHHf, clrcreM aB oMarr4rrHoro yupanninHr npoMrrcJroBlrMrr o6'er<raura.

Cnia 3a3Harrurtr, r{o ocsirHq rrporpaMa opienronaHalr.a Br,rMorlr 4o Saxinqin
s 6orcy lpoMrrcnoBrzx ni4upzerr,rcrn, -ari safrNaarorbcr po3po6rcorc, [poBaA]KeHH-flM

TA OOCnyfOByBaHHtM aBTOMaTI{3OBaHHX CI,ICTeM KepyBaHHf, TeXHOJrOIlrIHLrMr,r

KoMfrJreKcaMr4, aBToMarI4saIIieIo yupanniHux Ha pisunx pinnxx ACyTB ie

3acTOCyBaHHqM c) {acHI{X gaco6ie aBToMaTI4SaIIii i r<Ovru'rOrepuo-inrerpoBaHl4x

TexHoJrorifi. Tara HarrpaBneuicrr uosHicro 3aAoBonbH-rre Br,rMorr4 Ao KaApoBoro
ga6esue.reHHr IIpAT HKM3 crocoBHo aBToMarr4sarlii Ta KoMr'rorepnoi crrcreMu

rexni.rHoi ui4roroBKr4 Br,rpo6nuqrna, r.rca 6asyerbc-s Ha cyqacHrzrx lporpaMHo-
rexuiqurax gaco6ax i peani:ye yrpaBnirrus, AartuMrr rpo nupi6 Ha rrpor.rrsi scroro
fioro xfl{TTeBofo rILrKny sil KoHrlerry€LrrbHoro npoeKTyBaHnfl, Ao erany
ercuryaraqii.

Bnaxaro, ulo AaHa ocsirH-f, [porpaMa crrpvfle uiArorosqi rnaniQiKoBaHkrx

Qaxin{ia s cneqianruocri 151 <<AsroMaruzaqix ra KoMr'rorepuo-inrerponani
rexnororii>.

f orosHra fi KoHcrpyKrop,

Bzpo6nurlrBa ripnzvopy
KOBatrbcbKo -IIpecoBof o

IIpAT HKM3 IO.A.CirbrreHKo



PErIEH3rfl-BrAf vK
na OcsirHbo -HayKoBy rrp orp avry <<AnroMarLr 3 oB aue yrlp asriHHt rexHoJlori.rHlaluu

npoqecaMlD) Apyroro (vraricrepcbKoro) pinnr szqoi ocsirz sa creqianrnicrro
1 5 1 <AsroMarrr3arlis. ra rovrn' rorepno-iHrerponani rexHonorii>>

OcsirHro-HayKoBa rrporpaMa <<AsroMarr43oBaHe yupauinnx rexuororiqHvMl,I
rpouecaMr,r) Apyroro (uaricrepcbKoro) pieur nuqoi oceitu sa cneqiamsicto 151

<AsroMarwsar\ifl, Ta roun'rorepno-iurerposaHi rexnonorii>>, qo peanisyerrca y

[ou6acrrcift 4epxanHift ualruno6yaisHift araAerraii (u. Kpauaropcrr) rcaQe4poro

aBToMaru3aqii nupo6nuqzx npoqecin pospo6nena na niActasi CraHAapry Bt4IrIoi ocsiru
ga siAnosiAnJrrHoro cueqialrsictro ra Haqiona,rbHolo paMKoIo rnaniQixaqifi. llporpanla
Br43Harrae qini, ouir<ynani pesylrbrarvr, srraicr, yMoBrr, rexuororii pea-uisaqii ocsituroro
npoqecy ra orliury .f,Kocri ni4roronr<n BrrnycKH[Ka. Tarox szgHa.reui nporpauui
pe3yJrbrarr4, BpaxoByrcTb ocnoeui Bvr4vr i gaeAauus 4ixmnocri Qaxinqt s asroMatrcauii
Ta KoMr'rorepHo-inrerpoBaHr4x rexuororifi. EQer<rnnnicrr oceirHroro npoqecy

sa6esneuyerbcr fioro roriquoro no6y4oeoro, virro upoAyMaHoK) Ta g6arancosaHoro

crpyKTyporc [porpaMn, paqionanbHr4M rroeAHaHruIM TeoperuqHoro HaBqaHruI, HayKoBo-

Aocni.qnoi i nparuEvnoi niAroroBKt4.
lliArorosKa r<nani$iroBaHrrx, KoHKypeHTocnpoMontHLIx Qaxisqin 3 aBroMarzgaqii

Ta KoMl'rorepHo-inrerpoBaHrrx rexnororifi IIrJItxoM ua6ynn KoMrlereHtHoctefi,

Aocrarsix 1trfl uapirueuHa HayKoBo-Aocri4Hzx ra [paKTI,ItIHtIx upo6nela

QynrqioHyBaHH.rr cr4creM aBToMaruqHoro ynpanniuu-r. Oco6nzeo ctoihr sal.aqa

lpoeKTyBaHrur, AocJriAxenns ra BlpoBaAlKeHH.f, cl{creM aBToMaru3auii ta rouu'rorepno-
iurerponaHrax rexHolorifi n cQepi yupauinH.r ni4npnelacrBaMla ra opranisaryixvu, a

TaKo)K B ne,{arori.rHifi .uismHocti.
OcuoeHa rlinr ocsirHroi rpolpaMn rroJrrrae B niArorosqi Qaxinuin 3

npo$ecifiHvrMr Ta HayKoBt4Mr4 KoMrrereHTHocr.f,MLI 3 aBToMarlasaqii Ta KoM['IorepHo-

iurerponanzx rexnolorifi, lqo cupt4ttorb coqizurrnift c:rifixocri ir vro6inrnocri

BprrrycKHrlKa Ha naqionamuoMy ra nrixHapo4HoMy pI4HKax npaqi. BzuycxHlarr'I

ocsirHro-uayrouoi nporpaMr4 6ylpr uiAroroereni An.r pospo6r<2, BnpoBaAxesns, ir

AoclilNenHfl. anaparHrax gaco6ie i cucreru ua ix ocnosi y pisnzx raJly3tx naqiosalrsoi
erouol,rixz i nupo6uurlTBa, a raKox gAificuenn.rr aBToMarvqHoro ynpanninu.a [pouecaMl4

3a AonoMororo KoM['rorepuux clacreM.

Bnaxaro, ulo AaHa ocsirH-f, nporpaMa 6yle cnpvrtrl{ BrIpoBapKeHHro qnQponux

rexsororii y nupo6nzqreo ra aKryarigallii cneqialrnocri 151 <<AsroMarnga\is, ra
KoMr' roTepno-inrerposaHi rexnonorii> e nayrosoi ra flpaKtvqHoi cQepi.

!upexrop
Iucrvryry npI4KJI aAHoi uare uar uxvr i naexauirz HAH Vrp aiuu,
qJreH-KopecrloHAeHr HAH YrPaiuz,
AoKTop Qisuro-uareMarutlHl4x HayK Cxpunuir I.I.

n . z/eea"/=ry J 8"fr"/*r,7,9.



BrAfvK

Ha OcBiTHbo-HayKoBy npolpaMy (ABToMarrz3oBaHe yrlpaBniHHt rexHoJIori.{HL,INaIa

rpouecaMr4) Apyroro (lraricrepcrr<oro) pinnx sruIoi ocnirz sa cneuianrnicrro 151

<AsroMarusa\ifl, Ta KoM['rorepHo-iurerponaHi rexnororii>>, r^rcapeanisyerrcr

rcaSe4poro aBToMarrr3aqii nwpo6-Hrrrvrx upoqecie,. Aon6acrxoi 4epxannoi
Marrrr4Ho0yAlBHor aKaAeMll

lliAroronra laaricrpin is cueqiamnocri 151 (ABroMarzsallii

KoMl'rorepno-iHrelpoBaHlrx rexnono ifi>>, qo s4ificnroerrc.a rcaQe4poro

<<AsroMarr43arrrfl Br4po0Hkrqr4x npoqecin>> ,{on6acrroi 4epxannoi

uaruzHo6y4inHoi arca4eivrii repe46avae Br4BrreHus o6'errin i npoqecin repyBaHHq,

rexHi.rHe, inQopvraqifine, MareMaruq e, [porpaMHe sa6esueqeHHt cLIcreM

aBroMarr,rsaqii y ra-nysi

aBToMarLrsoeaHi cI4creMLI

6y,qr--aroi crnaAnocri Ant

uaruzno6yAyBaHHr, trIo Ao3Bonfle pospo6nxru

yupanninHr ra Kepyroqe rporpaMHe ga6egue.IeHHrl

scix ranysefi eaxroi rpoMI4cJlonocri i o6nacrefi

uaruzHo6yAyBaHH{.

B paMKax ocnirnroi nporpaMlr uepe46aueuo BLrBqeHHq, peanisaqix ra

rporpaMyBaHHfl ACy TB Ha pi:nux pinnrx aBroMarllsaqii: pinenr PLC

KoHrponepr4 Siemens, Schneider-Electric ra in.; pirenr ACy TB - SCADA-

cr4creMr{ (Siemens WinCC, InTouch, FactoryLink ra in.); pinenr inrerpallii -

clrcreMz Ha ourosi CyBA ORACLe, MS SQL, upusnaveui Anfl inrerpaqii

TexHonori.rHlrx Aaqux ACy TB s KoploparlrBrry cr4creMy Aanvrx ui4lpzenacrBa;

cr{creMz uouiropzHry craHy o6na,4naHHrr i peanisaqii rexnonorii 3 noAaHHtM

aBToMarLr.rHo QopvroBaHLIX gsiris An-fl MeHeAlKepcbKoro cKnaAy.

llinnyroulrcb rrpo csoe N{afi6yrne, 3aBoA HaAa€ 3HarIHy AorloMory BI,IuI{M Ta

npoQecifino-rexni.{HzN{ HaBrr€LrbHuM 3aKJraAaM B opraHisaqii i npone4euni

nzpo6nzuoi ra nepeAAr4rrnounoi [paK vrKvr Anfl cry4eurin i yrnin, B paMKax

6esnepepnnoi crrcreMr4 ocniru. I{e Ao3Bon-fle Becrl4 nia6ip nepcrIeKTI,IBHIzx

cry4enrin ra yrnie BlKe 3 roqarKoBux rypcin i in4zni4yanuro roryBarI4 ix lo
rroAanbrrroro nparleBnarxryBaHHs. na ui4npzeN4crei. Tovry nonnicuo ui4rpuuyevro

3anponoHosaHufi OcsirHroro nporpaMoro Sopuar npaKTLIqHoi uiAroroBKtl, sKa



3a6e3[e.{eHa raKLrMrl KoMrroHeHTaMLr f,K <Hayrono-AocniAna [paKTI4KD),

<<llepe44zrrJroMHa rrpaKTr.rKa). I{e Ao3Bonte naafi6yrHiIvr Saxinqrna orpLIMarI4

AoceiA y pospo6qi i4 AocniAxeni HoBrlx clrcreM aBroMarusaqii Ha ocnosi

ua6yroro 4ocni4y ra ni,quoniAno Ao Kop oparuBHtrx craHAaprie ni4npIzeMcrBa Ha

rrpoeKryBaHrur ra pospo6xy aBToMarLrcoBaHr{x cr4creM yupanninH-a ra ix

rrporpaMHoro sa6 esreqeHHt.

Bararopiuna cninupaqr KBI] (HKM3-ABroMarI4KD) : r<aQe4poro

aBroMarr4sarlii nupo6nu.rux rpoqecin AAMA Ao3Bon.l€ KoHcraryBatv rapHy

ni4roronry nuuycrcnurin 3a cueqiamniqrro 151 <<Anrouarusarlifl, ra

rcorun'rorepno-iurerponaHi rexnonorii>>, a roMy nosHicro ui4rpHlvryervro

rroJroxeHHrl, Iqo BI{KnaAeHi e OcsirHbo-HayKonifi uporparvri.

Ha.IanrHur

KBU (HKM3-ABroMarLI Ka>) Fpexon ,{.B.

W-qCV


