


ПЕРЕДМОВА 

 

 

Розроблено групою викладачів кафедр обладнання переробних та харчових ви-

робництв та сільськогосподарських машин Таврійського державного агротехнологіч-

ного університету у складі: 

1. Караєв Олександр Гнатович - доктор технічних наук, завідувач кафедри сільсь-

когосподарські машини Таврійського державного агротехнологічного університету; 

2. Леженкін Олександр Миколайович - доктор технічних наук, професор кафедри 

теоретичної механіки Таврійського державного агротехнологічного університету; 

3. Олексієнко Вадим Олександрович кандидат технічних наук, доцент кафедри об-

ладнання переробних та харчових виробництв Таврійського державного агротехноло-

гічного університету; 

4. Паляничка Надія Олександрівна кандидат технічних наук, ст..викладач кафедри 

обладнання переробних та харчових виробництв Таврійського державного агротехно-

логічного університету. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ  

133 «ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ» 

 
 

1- Загальна інформація 

Повна назва вищого 

навчального закладу 

та структурного під-

розділу 

Таврійський державний агротехнологічний університет. 

Інженерії та комп’ютерних технологій. 

Ступінь вищої освіти  

та назва кваліфікації  

мовою оригіналу  

Доктор філософії з галузевого машинобудування 

Офіційна назва  

освітньої програми  

Галузеве машинобудування 

Тип диплому та обсяг  

освітньої програми 

Диплом доктора філософії, одиночний, 60 кредитів ЄКТС, 

термін навчання – 4 роки  

Наявність акредитації   Відсутня 

Цикл/рівень FQ-EHEA – третій цикл, EQF-LLL – 8 рівень,  

HPK – 9 рівень 

Мова(и) викладання Українська 

Термін дії освітньої  

програми 

Термін не може перевищувати 4 роки та/або період акреди-

тації. Допускається коригування відповідно до змін норма-

тивної бази вищої освіти  

Передумови Особа  має  право  здобувати  ступінь  доктора  філософії  

за  умови наявності  в  неї  другого  рівня  вищої  освіти  зі  

спеціальності  133 Галузеве  машинобудування  або  з  ін-

шої  спорідненої  за  галуззю знань чинного або попередніх 

переліків. Особам, які вступають з іншої  спеціальності,  

можуть  бути  призначені  додаткові  вступні випробування 

Опис 

предметної області 

Об’єкт вивчення та діяльності: 

комплексний інжиніринг із використанням апаратних 

технологій з можливістю множинного моделювання та до-

слідження в процесах галузевого машинобудування. 

Цілі навчання:  

підготовка фахівців, здатних: на створення інноваційних 

продуктів із застосуванням апаратних технологій в галузе-

вому машинобудуванні, на основі результатів власних екс-

периментальних або теоретичних досліджень. 

  

Теоретичний зміст предметної області:  

- наукові і соціально-економічні принципи і методи, на 

яких базуються механізовані технології виробництва, пер-

винної обробки, зберігання та транспортування сільського-

сподарської продукції, забезпечення працездатності вироб-

ничого обладнання галузевого машинобудування;  

- поняття, теорії та закони фундаментальних та  



загальноінженерних наук. 

Методи, методики та технології:  

загальнонаукові методи пізнання та дослідницької роботи, 

апаратні технології визначення оптимальних рішень, мате-

матичне моделювання, статистична обробки отриманих 

даних, оприлюднення отриманих результатів, методики 

викладання. 

Інструменти та обладнання:  

апаратні технології, системи тривимірного моделювання, 

пристрої, прилади вимірювань механічних та електричних 

величин, програмні продукти, що застосовуються у науко-

вих дослідженнях та у навчальній діяльності.  

Інтернет-адреса 

постійного розміщен-

ня опису освітньої 

програми 

http://www.tsatu.edu.ua/navchannya/napriamky/  

2- Мета освітньо-наукової програми 

Підготовка спеціалістів ступеня доктора філософії, здатних до інтеграції у 

світовий науковий простір в галузі «Механічна інженерія» за спеціальністю «Га-

лузеве машинобудування», здатних до вирішення комплексних проблем у відпо-

відній галузі шляхом дослідницької та інноваційної діяльності, спрямованої на 

отримання нових знань застосовуючи елементи математичного та комп’ютерного 

моделювань, поряд із здійсненням науково – педагогічної діяльності. 

3- Характеристика освітньої програми 

Предметна область 

(галузь знань, спе-

ціальність, спеціа-

лізація (за наявнос-

ті)) 

13 Механічна інженерія / 133 Галузеве машинобудування 

Орієнтація  

освітньої програми 
Освітньо-наукова, дослідницька. . 

Освітній фокус 

освітньої програми 
 

Освітньо – наукова програма спрямована на формування  у 

аспірантів компетентностей необхідних для професійної ро-

боти і наукової діяльності. В основі лежать інноваційних 

розвиток галузі механічної інженерії, методології нових 

знань, концепцій розвитку та підходів до вирішення нових 

завдань, що виникають у сучасному науковому просторі.   

Ключові слова: машинобудування, програмування, аграрне 

виробництво, біоенергетичні системи та процеси, механіка 

твердого тіла та рідин, надійність, ремонт, технологія, прое-

ктування, синтез, масо – та тепло – обміни. 

Особливості  

програми 

Освітня складова програми. Програма реалізується у не-

великих групах дослідників. Програма передбачає диферен-

ційований підхід до здобувачів очної і заочної форми на-

вчання. 

Наукова складова програми. Наукова складова освітньо- 

http://www.tsatu.edu.ua/navchannya/napriamky/


накової програми передбачає здійснення власних наукових 

досліджень під керівництвом одного або двох наукових ке-

рівників з відповідним оформлення одержаних результатів у 

вигляді дисертації, яка оформлюються  окремо у вигляді ін-

дивідуального плану наукової роботи аспіранта і є складо-

вою частиною навчального плану. 

Особливістю наукової складової освітньо-наукової програ-

ми підготовки докторів філософії зі спеціальності 133 – Га-

лузеве машинобудування є те, що окремі складові власних 

наукових досліджень здобувачі зможуть виконувати під час 

практичних та лабораторних занять з дисциплін професійної 

підготовки. 

4 - Придатність випускників  

до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до  

працевлаштування 

Види економічної діяльності (згідно Класифікатора видів 

економічної  діяльності  ДК  009:2010):  випускники  спро-

можні обіймати посади, кваліфікаційні вимоги яких  перед-

бачають наявність ступеня доктора філософії.  

Фахівець здатний виконувати зазначені професійні роботи 

за класифікатором професій ДК 003:2010: 2310.2 Асистенти 

та інші викладачі університетів та вищих навчальних закла-

дів; 2320 Викладач професійно-технічного навчального за-

кладу; 2149.1 Науковий співробітник (галузь інженерної 

справи); 2145.1 Науковий співробітник (інженерна механі-

ка); 2145.1 Науковий  співробітник-консультант  (інженерна 

механіка); 2351.1 Наукові співробітники; 2310.1 Професори 

та доценти; 1210.1 Директор (начальник,  інший  керівник) 

підприємства; директор  (ректор, начальник)  вищого навча-

льного закладу  (технікуму, коледжу, інституту, академії, 

університету  і  т.  ін.), директор курсів підвищення кваліфі-

кації, директор науково-дослідного інституту;  1229.4 Дире-

ктор центру підвищення  кваліфікації; 1237.2 Завідувач (на-

чальник) відділу (науково-дослідного, конструкторського, 

проектного та  ін.); 1229.4 Завідувач  відділення у коледжі; 

1237.2 завідувач лабораторії  (науково-дослідної,  підготов-

ки виробництва); 2213.1 Молодший  науковий співробітник, 

науковий  співробітник. 

 

Подальше  

навчання 

 

Навчання для розвитку та самовдосконалення у науко-

вій та професійній сферах діяльності, а також інших 

споріднених галузях наукових знань: 

- підготовка на 9-ому (постдокторському) рівні НРК 

України у галузі машинобудування та агроінженерії; 

- навчання на 8-ому (докторському) рівні НРК України 

у споріднених галузях наукових знань; 



освітні програми, дослідницькі гранти та стипендії (у тому 

числі і за кордоном), що містять додаткові освітні компоне-

нти. 

5- Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

Навчання здобувачів здійснюється на основі компетентніс-

ного підходу з використанням платформи Moodle, кредит-

но-трансферна система організації навчання, електронне 

навчання в системі Moodle, самонавчання, навчання на ос-

нові досліджень. 

Підхід до викладання та навчання передбачає: 

- впровадження активних методів навчання, що забез-

печують особистісно-зорієнтований підхід і розвиток мис-

лення у аспірантів (здобувачів); 

тісна співпраця аспірантів (здобувачів) зі своїми науковими 

керівниками; 

- підтримка та консультування аспірантів (здобувачів) з 

боку науково-педагогічних та наукових працівників Таврій-

ського державного агротехнологічного університету і галу-

зевих науково-дослідних інститутів, у тому числі забезпе-

чуючи доступ до сучасного обладнання; 

- залучення до консультування аспірантів (здобувачів) 

визнаних фахівців-практиків сільськогосподарського виро-

бництва та аграрної науки; 

- інформаційну підтримку щодо участі аспірантів (здо-

бувачів) у конкурсах на одержання наукових стипендій, 

премій, грантів (у тому числі у міжнародних); 

- надання можливості аспірантам (здобувачам) прийма-

ти участь у підготовці наукових проектів на конкурси Міні-

стерства освіти і науки України; 

безпосередню участь у виконанні бюджетних та ініціатив-

них науково-дослідних робіт. 

Оцінювання Освітня складова програми. Поточний контроль знань 

проводиться у формі опитування за результатами опрацьо-

ваного матеріалу та за результатами тестового опитування 

на заняттях та на навчально-інформаційному порталі. 

Підсумковий контроль знань у вигляді диференційного за-

ліку або екзамену (проводиться у письмовій формі та/або на 

навчально-інформаційному з подальшою усною співбесі-

дою). 

Оцінювання навчальних досягнень здобувачів здійсню-

ється за чотирибальною шкалою – 4-бальна національна 

шкала (відмінно, добре, задовільно, незадовільно); 100-

бальна; шкала ECTS (А, В, С, D, E, F, FX). 

Наукова складова програми. Оцінювання наукової 

складової здійснюється на підставі публічного захисту нау-

кових досягнень (участь у семінарах і конференціях; опуб-



лікування наукових праць, підготовленої та презнтованої 

дисертаційної роботи) виконаних згідно наукового плану у 

встановленому порядку.  

Звіти здобувачів, за результатами виконання індивідуаль-

ного плану, щорічно затверджуються на засіданні кафедр та 

вченій раді інституту (факультету) з рекомендацією продо-

вження (або припинення) навчання в аспірантурі. 

Кінцевим результатом навчання здобувана є належним чи-

ном оформлений, за результатами наукових досліджень, ру-

копис дисертації, її публічний захист та присудження йому 

наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 133 - 

галузеве машинобудування. 

6 -  Програмні компетентності 

Інтегральна  

компетентність 

Здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі про-

фесійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, що 

передбачає глибоке переосмислення наявних та створення 

нових цілісних знань та/або професійної практики. 

Загальні  

компетентності 

(ЗК) 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синте-

зу.  

ЗК2 Здатність проведення досліджень на відповідному рів-

ні.  

ЗК3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації 

з різних джерел.  

ЗК4 Здатність до генерування нових ідей (креативність) та 

відповідних дій в умовах нових ситуацій. 

ЗК5.Здатність до презентації результатів власного науково-

го дослідження, міжнародного співробітництва захисту вла-

сних наукових поглядів українською та іноземними мовами. 

ЗК6. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконува-

них робіт. 

ЗК7. Здатність розробляти та реалізовувати наукові проекти 

і програми в галузі агропромислового комплексу та охоро-

ни навколишнього природного середовища. 

Фахові  

компетентності 

(ФК) 

ФК1. Здатність здійснювати наукові та прикладні дослі-

дження для створення нових та удосконалення існуючих 

технологічних систем, пошуку оптимальних методів їх екс-

плуатації.  

ФК2. Здатність застосовувати методи теорії подібності та 

аналізу розмірностей, математичної статистики, теорії масо-

вого обслуговування, системного аналізу для розв’язування 

складних задач і проблем в галузевому машинобудуванні.  

ФК3. Здатність використовувати сучасні методи моделю-

вання технологічних процесів і систем для створення моде-

лей механізованих технологічних процесів.  

ФК4. Здатність застосовувати сучасні інформаційні та 



комп’ютерні технології для вирішення наукових проблем.  

ФК5. Здатність до отримання і аналізу інформації щодо тен-

денцій розвитку технологій і техніки в галузевому машино-

будуванні.  

ФК6. Здатність використовувати сучасні принципи, стан-

дарти та методи управління якістю, забезпечувати впрова-

дження у виробництво результатів дисертаційного дослі-

дження.  

ФК7. Здатність використовувати нормативно-законодавчу 

базу з метою правового захисту об’єктів інтелектуальної 

власності, які розробляються та знаходяться в господарсь-

кому обігу.  

ФК8.Здатність гарантувати екологічну безпеку у галузевому 

машинобудуванні.  

ФК9. Здатність творчо та критично мислити, застосувати 

філософські знання у процесі виконання наукового дослі-

дження, оволодіти методологією наукового пізнання, логі-

кою та культурою наукової дискусії. 

ФК10.Здатність створювати нові знання через оригінальні 

дослідження, якість яких може бути визнана на національ-

ному та міжнародному рівнях. 

ФК11. Здатність до публічного представлення і захисту  на-

укових результатів, публічного виступу на вітчизняних та 

міжнародних наукових форумах, конференціях  і  семінарах. 

Здатність  працювати  в  міжнародному  науковому просто-

рі, розробляти та управляти науковими проектами.  

ФК12. Здатність до осмислення філософсько-світоглядних 

засад, сучасних тенденцій, напрямків і закономірностей ро-

звитку вітчизняної науки в умовах глобалізації й інтернаці-

оналізації.  

7 - Програмні результати навчання (ПРН) 

ПРН1. Володіти комплексом необхідних гуманітарних, природничо-наукових та 

професійних знань, достатніх для презентації результатів наукових досліджень 

державною та іноземною мовами.  

ПРН2. Володіти знаннями в галузі сучасного практичного патентознавства, націо-

нального та міжнародного  законодавства в сфері  інтелектуальної власності.  

ПРН3. Виявляти та вирішувати наукові задачі та проблеми у галузі галузевого ма-

шинобудування. Формулювати мету, задачі,  об’єкт  та  предмет  дослідження. 

Формувати структуру дисертаційного дослідження та рубрикацію його змістовного 

наповнення, а також представляти. 

ПРН4. Викладати у закладах вищої освіти та розробляти методичне забезпечення 

спеціальних дисциплін, що стосуються галузевого машинобудування з використан-

ням сучасних технологій навчання.  

ПРН5. Уміти проводити критичний аналіз, оцінку і синтез нових наукових поло-

жень та ідей щодо галузевого машинобудування. 



ПРН6. Володіти методологічним інструментарієм проведення наукових досліджень 

у галузі «Механічна  інженерія» зі спеціальності «Галузеве машинобудування», ке-

руючись принципами академічної доброчесності та наукової етики. 

ПРН7. Створювати фізичні, математичні, комп’ютерні моделі для вирішування дос-

лідницьких, проектувальних, організаційних, управлінських і технологічних задач. 

ПРН8. Уміти працювати в команді, у тому числі міждисциплінарній, мати навички 

міжособистісної взаємодії. 

ПРН9. Використовувати сучасні інформаційні та комунікативні технології під час  

спілкування, обміну інформацією, збору, аналізу, оброблення, інтерпретації різних 

джерел.  

ПРН10. Розуміти шляхи впровадження результатів наукових досліджень з галузево-

го машинобудування у виробництво, навчальний процес та науку. 

ПРН11. Планувати створення інноваційних об’єктів та управляти ними протягом  

їх життєвого циклу.  

ПРН12. Уміти розробляти та аналізувати концептуальні моделі процесів із застосу-

ванням комп’ютерних технологій, результати яких ефективно використовувати для 

створення інноваційних процесів та обладнання. 

ПРН13. Знати методи пошуку іноземних партнерів на науковий проект з урахуван-

ням пріоритетних напрямів розвитку науки і технологій у тому числі при роботі над 

міждисциплінарними й інноваційними проектами.  

ПРН14. Знати принципові положеня оформлення запитів на науковий проект з 

урахуванням пріоритетних напрямів розвитку науки і технологій. 

ПРН15. Уміти використовувати інформаційні технології для розробки дослідниць-

ких проектів, проведення соціальної експертизи процесів і об’єктів дослідницької 

діяльності.  

ПРН16. Здійснювати  ретроспективний  аналіз  наукового доробку у напрямі до-

слідження в галузевому машинобудуванні. Проводити критичний аналіз різних  

інформаційних джерел, конкретних освітніх, наукових та професійних текстів у га-

лузі механічної інженерії.  

ПРН17. Вміти організовувати та здійснювати освітньо-наукову діяльність в умовах 

динамічних змін розвитку суспільства.  

ПРН18. Використовувати іноземну мову у науковій, освітній, інноваційній  діяль-

ності та у презентації результатів досліджень світовій академічній спільноті. 

ПРН19. Знання коренів енергетичної проблеми та підходи до її розв’язання; види, 

джерела та фізичні основи функціонування об’єктів відновлюваної енергетики в аг-

рарному  виробництві; особливостей розрахунку та конструювання  основних  па-

раметрів  установок  та агрегатів  біоенергетичних систем в аграрному виробництві; 

особливості енергозбереження із використанням відновлюваної енергетики. 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове забезпе-

чення 

 Проектна група: 2 доктори наук, 2 кандидата наук. 

Гарант освітньо-професійної програми (керівник проектної 

групи) Караєв Олександр Гнатович, доктор технічних наук, 



завідувач кафедри сільськогосподарських машин. Леженкін 

Олександр Миколайович, доктор технічних наук має стаж 

науково-педагогічної роботи понад 20 років. Паляничка На-

дія Олександрівна, кандидат технічних наук, доцент кафедри 

обладнання переробних та харчових виробництв Таврійсько-

го державного агротехнологічного університету; Олексієнко 

Вадим Олександрович кандидат технічних наук, доцент ка-

федри обладнання переробних та харчових виробництв Тав-

рійського державного агротехнологічного університету. 

Матеріально-

технічне забезпе-

чення 

       Забезпеченість навчальними приміщеннями, 

комп’ютерними робочими місцями, мультимедійним облад-

нанням відповідає потребі. Наявна вся необхідна соціально-

побутова інфраструктура, кількість місць в гуртожитках 

відповідає вимогам. Користування мережею Інтернет без-

лімітне. Для спеціальної професійної підготовки фахівців 

функціонують спеціалізовані навчальні лабораторій: «Лінія 

виробництва ковбасних виробів», "Переробки молока", «Рек-

тифікації», «Подрібнення зернових культур», «Виробництва 

макаронних виробів» та «Холодильного обладнання». 

Інформаційне та 

навчально-

методичне забезпе-

чення 

Офіційний веб-сайт http://www.tsatu.edu.ua містить інфо-

рмацію про освітні програми, навчальну, наукову і виховну 

діяльність, структурні підрозділи, правила прийому, контак-

ти.  

Наукова бібіліотека ТДАТУ 

http://www.tsatu.edu.ua/biblioteka Читальний зал забезпечений 

вільним доступом до мережі інтернет. 
Електронний інституційний репозитарій elarTSATU -

http://elar.tsatu.edu.ua 

Електронні навчальні курси дисциплін на навчально - 

інформаційному порталі ТДАТУ  http://nip.tsatu.edu.ua  
Читальний зал забезпечений вільним доступом до мережі ін-
тернет. 

9 - Академічна мобільність 

Національна 

кредитна мобіль-

ність 

Внутрішня академічна мобільність реалізується у рамках 

двосторонніх договорів з ННЦ «ІМЕСГ», Миколаївським 

національним аграрним університетом, Харківським націо-

нальним технічним університетом ім. Петра Василенка, 

Херсонським державним аграрним університетом та Львів-

ським національним аграрним університетом. Допускається 

перезарахування кредитів, отриманих у інших університетах 

України, за умови відповідності їх набутих компетентнос-

тей. 

Міжнародна креди-

тна мобільність 

У рамках програми ЄС Еразмус+ на основі двосторонніх 

договорів між Таврійським державним агротехнологічним 

університетом та навчальними закладами країн-партнерів. 

Навчання іноземних Навчання іноземних студентів проводиться на загальних 

http://www.tsatu.edu.ua/
http://www.tsatu.edu.ua/biblioteka
http://elar.tsatu.edu.ua/
http://nip.tsatu.edu.ua/


здобувачів вищої 

освіти 

умовах з додатковою мовленнєвою підготовкою. 

 

 

ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ 

ПРОГРАМИ «ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ»  

ТА ЇХ ЛОГІЧНА ПОСЛІДОВНІСТЬ 

2.1 Перелік компонент освітньо-наукової програми «Галузеве машинобу-

дування»             

Перелік  компонент  освітньо-наукової програми «Галузеве машинобудуван-

ня» в таблиці 2.1. 

                                                                                              Таблиця 2.1  

Перелік  компонент освітньо-наукової програми «Галузеве машинобудування» 

Код н/д 
Компоненти освітньої програми 

(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), 

практики, кваліфікаційна робота) 

Кіль-

кість 

креди-

тів 

Форма пі-

дсумк. Ко-

нтролю 

Обов’язкові компоненти ОП 

1. Цикл загальної підготовки 

ОК 1.01 Філософія науки 3 Екзамен 

ОК 1.02 Педагогика і психологія наукової діяльності 3 Екзамен 

ОК 1.03 Іноземна мова зі спеціальності дослідження 6 Диф.залік 

ОК 1.04 Наукометрія 3 Екзамен 

ОК 1.05 Методика планування експерименту 3 Екзамен 

ОК 1.06 Методологія наукових досліджень 2 Екзамен 

ОК 1.07 Комерціалізація результатів наукових досліджень  3 Диф.залік 

2. Цикл професійної підготовки 

ОК 2.01 Математика (за науковим спрямуванням) 3 Екзамен 

ОК 2.02 Технологія вимірювання  3 Диф.залік 

ОК 2.03 Сільськогосподарське машинобудування 3 Екзамен 

ОК 2.04 Технологічні системи технічного сервісу в АПК 3 Екзамен 

ОК 2.05 Технологічні системи в землеробстві 3 Диф.залік 



ОК 2.06 Сільськогосподарське машинобудування 2 Екзамен 

ОК 2.07 Технологічні системи в землеробстві 2 Екзамен 

ОК 2.08 Технологічні системи технічного сервісу 

в АПК 

2 Диф.залік 

Загальний обсяг обов’язкових компонент:     44 

2.1 Практична підготовка 

ОК 2.1.1 Асистентська практика 1  

Загальний обсяг практичних компонент: 1 

Вибіркові компоненти ОП 

1 Цикл загальної підготовки 

ВБ 1.01 Культура наукової української мови 3 Екзамен 

ВБ 1.02 Інтелектуальна власність 3 Екзамен 

ВБ 1.03 Методика оформлення кваліфікаційних робіт  3 Екзамен 

ВБ 1.04 Іноземна мова зі спеціальності дослідження 3 Екзамен 

2 Цикл професійної підготовки 

ВБ 2.01 Сучасні інформаційні технології у наукових дослі-

дженнях 

3 Екзамен 

Загальний обсяг вибіркових компонент:    15 

Загальний обсяг освітньої програми    60 

 

 

2.2  Структурно-логічна схема освітньо-наукової програми «Галузеве мша-

инобудування»   

 

Здобувачі вищої освіти мають право на вибір навчальних дисциплін у межах,  

передбачених  відповідною  освітньою  програмою  та  робочим навчальним планом, 

в обсязі, що становить не менш як 25 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС, 

передбачених для даного рівня витої освіти. 

Структурно - логічна схема вивчення дисциплін за семестрами, представлені на 

рисунку 2.1 



 

 
 

 

 

Рисунок 2.1 - Структурно - логічна схема вивчення дисциплін по семестрах за ОНП Галузеве машинобудування 

 

 

 

 

 

 



 
 



  

                                                                                                                              Таблиця 4.1  

Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам  

 освітньо-наукової  програми «Галузеве машинобудування» 

 

 
Освітні компоненти/  

загальні та фахові 
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ЗК 1 ● ● ●                  

ЗК 2  ●                   

ЗК 3       ●   ●  ● ●  ●  ●  ●  

ЗК 4   ● ●                 

ЗК 5     ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  ● ● ●  

ЗК 6    ●            ●     

ЗК 7 ● ● ● ●         ●  ●  ●   ● 

ФК 1       ●   ●          ● 

ФК 2  ●   ● ● ● ● ● ●  ●       ●  

ФК 3 ● ● ● ●                 

ФК 4      ●   ●     ●       

ФК 5       ●   ●  ● ●  ●  ●  ● ● 

ФК 6     ● ● ● ● ● ●  ● ●      ●  

ФК 7      ●   ●     ● ●  ●    

ФК 8     ● ●  ● ●    ●  ●  ●    

ФК 9     ● ●  ● ●  ●  ●     ●   

ФК 10               ●  ●    

ФК 11             ●        

ФК 12           ●  ●  ●  ● ●   

 

         

                                                                                                                                         Таблиця 5.1 

Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) відповідними компо-

нентами освітньо-наукової програми «Галузеве машинобудування» 

 
Освітні компоненти/  

програмні результати на-

вчання 
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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      ●   ●     ●        

ПРН 15       ●   ●  ● ●  ●    ● ●  

ПРН 16     ● ● ● ● ● ●  ● ●         

ПРН 17      ●   ●     ● ●    ●   

ПРН 18     ● ●  ● ●    ●  ●    ●   

ПРН 19     ● ●  ● ●  ●  ●         

 


