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1. Вступ 

Відповідно до ст. 1 «Основні терміни та їх визначення» Закону України «Про 

вищу освіту» освітньо-наукова програма – система освітніх компонентів на 

відповідному рівні вищої освіти в межах спеціальності, що визначає вимоги до рівня 

освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою, перелік навчальних 

дисциплін і логічну послідовність їх вивчення, кількість кредитів ЄКТС, необхідних для 

виконання цієї програми, а також очікувані результати навчання (компетентності), 

якими повинен оволодіти здобувач відповідного ступеня вищої освіти. 

Освітньо-наукова програма розроблена Стандарту вищої освіти НТУУ «КПІ». 

Освітньо-наукова програма розроблена для другого (магістерського) рівня 

вищої освіти (академічний профіль) зі спеціалізації «Машини і технології 

паковання» 

 Освітня програма використовується під час : 

– проведення ліцензійної експертизи на провадження освітньої діяльності за 

відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти, інспектування освітньої 

діяльності за спеціальністю; 

– розроблення навчального плану, програм навчальних дисципліні і практик; 

– розроблення засобів діагностики якості вищої освіти; 

– визначення змісту навчання в системі перепідготовки та підвищення 

кваліфікації; 

– професійної орієнтації здобувачів вищої освіти. 

 

2. Нормативні посилання 

– Закон України від 01.07.2014 № 1556-VII «Про вищу освіту»; 

– Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1341 «Про 

затвердження національної рамки кваліфікацій»; 

– Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.15 року № 266 «Про 

затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється 

підготовка здобувачів вищої освіти»; 

– Класифікація видів економічної діяльності : ДК 009:2010. – На заміну ДК 

009:2005 ; Чинний від 2012-01-01. – (Національний класифікатор України); 

– Класифікатор професій : ДК 003:2010. – На заміну ДК 003:2005 ; Чинний 

від 2010-11-01. – (Національний класифікатор України); 

– Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському 

просторі вищої освіти. – К. : Ленвіт, 2006. – 35 с. ISBN 966-7043-96-7; 

– Національний освітній глосарій: вища освіта / 2-е вид., перероб. і доп. / 

авт.-уклад. : В. М. Захарченко, С. А. Калашнікова, В. І. Луговий, А. В. Ставицький, 

Ю. М. Рашкевич, Ж. В. Таланова / За ред. В. Г. Кременя. – К. : ТОВ «Видавничий 

дім «Плеяди», 2014. – 100 с. ISBN 978-966-2432-22-0. 
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3. Визначення  

У цьому документі використано терміни та відповідні визначення, що подані у 

Законі України «Про вищу освіту» та Національному освітньому глосарію: вища освіта. 

 

4. Позначення і скорочення 

У цьому документі використані наступні позначення і скорочення: 

– ЄКТС (European Credit Transfer and Accumulation System) – Європейська 

кредитна трансферно-накопичувальна система. 

 

5. Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за 

програмою 

Згідно вимог ст. 5 Закону України «Про вищу освіту» особа має право 

здобувати ступінь магістра за умови наявності в неї освітньо-кваліфікаційного 

рівня «бакалавр» (ступеня бакалавра) або освітньо-кваліфікаційного рівня 

«спеціаліст». 

 

6. Кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання програми та їх 

розподіл 

Обсяг освітньо-наукової програми становить 120 кредитів ЄКТС.  

Розподіл кредитів ЄКТС за циклами загальної та професійної підготовки: 

Складові 
Кредитів 

ЄКТС 

Цикл загальної підготовки (за спеціальністю): 58,5 

І. Навчальні дисципліни базової підготовки 11 

ІІ. Навчальні дисципліни базової підготовки (за вибором студентів) 11,5 

ІІІ. Дослідницький (науковий) компонент (за вибором студентів) 36 

Цикл професійної підготовки (за спеціалізацією): 61,5 

Навчальні дисципліни професійної та практичної підготовки 56,5 

Навчальні дисципліни професійної та практичної підготовки  

(за вибором студентів) 
5 

 

7. Очікувані результати навчання за циклом загальної підготовки  

(за спеціальністю) 

Згідно з вимогами Стандарту вищої освіти зі спеціальності 131 «Прикладна 

механіка» студент після засвоєння цієї програми має продемонструвати такі 

результати навчання. 

7.1. Системні компетентності та нормативний зміст підготовки 

Код Системні компетентності Нормативний зміст підготовки 

СК-1 Здатність удосконалювати й 

розвивати свій інтелектуальний і 

культурний рівень, будувати 

траєкторію професійного розвитку й 

кар’єри. 

ЗНАННЯ 

− сутності явищ і процесів реального 

світу; 

− основ евристики; 

− основних положень загальної теорії 
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Код Системні компетентності Нормативний зміст підготовки 

СК-2 Здатність виявляти наукову сутність 

проблем у професійній сфері, 

знаходити адекватні шляхи щодо їх 

розв’язання. 

систем та системного аналізу; 

− усвідомлення необхідності постійного 

підвищення професійної кваліфікації. 

 

УМІННЯ 

− засвоювати та реалізовувати наукові 

та культурні досягнення світової 

цивілізації, неухильного дотримання 

прав людини;  

− свідомо використовувати наукові 

знання у пізнавальній та професійній 

діяльності;  

− адаптуватися до зростаючих потоків 

інформації, зокрема й як наслідків 

науково-технічного прогресу, 

розуміти необхідність професійної 

мобільності;  

− визначати та усвідомлювати межі 

своїх знань, визнавати й аналізувати 

помилки, у тому числі і власні, 

критично ставитися до тенденційної 

інформації;  

− оцінювати й обґрунтовано обирати 

форми підвищення власної кваліфікації; 

− будувати безконфліктні стосунки. 

СК-3 Здатність генерувати нові ідеї й 

нестандартні підходи до їх реалізації 

(креативність) хід, ініціативу. 

СК-4 Здатність приймати управлінські 

рішення, оцінювати їхні можливі 

наслідки й брати відповідальність за 

результати діяльності своєї та 

команди 

СК-5 Здатність до самостійного освоєння 

нових методів дослідження, зміні 

наукового й науково-виробничого 

профілю своєї діяльності 

СК-6 Здатність керувати проектами, 

організовувати командну роботу, 

проявляти ініціативу з 

удосконалення діяльності 

 

7.2. Інструментальні компетентності та нормативний зміст підготовки 
Код Інструментальні компетентності Нормативний зміст підготовки 

ІК-1 Здатність досліджувати проблеми із 

використанням системного аналізу, 

синтезу та інших методів 

ЗНАННЯ 

− концептуальні знання, набуті у 

процесі навчання та професійної 

діяльності, включаючи певні знання 

сучасних досягнень.  

− законів, методів і  методик проведення 

наукових та прикладних досліджень. 

− системних наук, необхідних для 

засвоєння загально-професійних 

дисциплін; 

− фундаментальних розділів математики, 

в обсязі, необхідному для володіння 

математичним апаратом системних 

наук,  

− основ філософії, логіки, психології, 

культурології, етики та естетики, 

педагогіки, соціології, екології та 

безпеки життєдіяльності, що 

сприяють розвитку загальної культури 

й соціалізації особистості, 

спрямовують її до етичних цінностей. 

 

УМІННЯ 

ІК-2 Здатність аналізувати, верифікувати, 

оцінювати повноту інформації в ході 

професійної діяльності, при 

необхідності доповнювати й 

синтезувати відсутню інформацію й 

працювати в умовах невизначеності 

ІК-3 Здатність пропонувати концепції, 

моделі, винаходити й апробувати 

способи й інструменти професійної 

діяльності з використанням 

природничих, соціально-гуманітар-

них та економічних наук 

ІК-4 Здатність організувати багатобічну 

(у тому числі міжкультурну) 

комунікацію й управляти нею 

ІК-5 Здатність розв’язувати складні 

непередбачувані задачі і проблеми у 

спеціалізованих сферах професійної 

діяльності та/або навчання, що 

передбачає збирання та 
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Код Інструментальні компетентності Нормативний зміст підготовки 

інтерпретацію інформації (даних), 

вибір методів та інструментальних 

засобів, застосування інноваційних 

підходів 

− критично осмислювати основні теорії, 

принципи, методи і поняття у 

навчанні та професійній діяльності;  

− складати алгоритми і комп’ютерні 

програми на мовах програмування з 

використанням технічних і 

програмних інформаційних засобів 

реалізації інформаційних технологій; 

− враховувати при підготовці 

управлінських рішень особливості 

культури, етики, віросповідання, 

психології особистості членів 

колективу тощо. 

 

7.3. Соціально особистісні компетентності та нормативний зміст підготовки 
Код Соціально-особистісні 

компетентності 

Нормативний зміст підготовки 

СОК-1 Здатність будувати професійну 

діяльність, бізнес і приймати 

рішення, керуючись засадами 

соціальної відповідальності, 

правових та етичних норм 

ЗНАННЯ 

− культурних досягнень світової 

цивілізації;  

− глобальних проблем національного 

культурного та економічного розвитку 

країн-партнерів;  

− сутності явищ і процесів реального 

світу, свідоме використання наукових 

знань у пізнавальній та професійній 

діяльності; 

− поінформованість у питаннях охорони 

здоров’я, безпеки життєдіяльності й 

законодавства у галузі 

відповідальності за інженерні 

рішення, у тому числі в соціальному й 

екологічному контексті;  

− етики інженерної діяльності. 

 

УМІННЯ 

− орієнтуватися в системі загально-

людських цінностей і цінностей 

світової й вітчизняної культури. 

Прихильність до гуманістичних 

цінностей для збереження й розвитку 

сучасної цивілізації; 

− реалізовувати відносини у колективі 

за допомогою сукупності етичних, 

правових та економічних норм у 

їхньому взаємозв’язку на принципах 

моралі та взаємоповаги; 

− вирішувати загальні соціальні 

проблеми: захист довкілля, прав 

громадян, інтересів споживача, 

охорони здоров’я та безпеки 

СОК-2 Здатність організувати багатобічну 

(у тому числі міжкультурну) 

комунікацію й управляти нею 

СОК-3 Здатність вести професійну, у тому 

числі науково-дослідну діяльність у 

міжнародному середовищі 

СОК-4 Здатність використовувати соціальні 

й мультикультурні розходження для 

рішення проблем у професійній і 

соціальній діяльності 

СОК-5 Здатність визначати, транслювати 

загальні цілі в професійній і 

соціальній діяльності 

СОК-6 Здатність до усвідомленого вибору 

стратегій міжособистісної взаємодії 

СОК-7 Здатність транслювати норми 

здорового способу життя, 

захоплювати своїм прикладом 

СОК-8 Здатність орієнтуватися в системі 

загальнолюдських цінностей і 

цінностей світової й вітчизняної 

культури. Прихильність до 

гуманістичних цінностей 
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Код Соціально-особистісні 

компетентності 

Нормативний зміст підготовки 

життєдіяльності; 

− вести конструктивні переговори, 

результативні ділові бесіди, плідні 

дискусії, полеміку, вміти 

переконувати та аргументувати свою 

точку зору; 

− встановлювати професійні цілі, 

визначати їх пріоритетність, 

планувати власну кар’єру; 

− доводити необхідну інформацію до 

виконавців, зацікавлювати у 

свідомому вирішенні проблем, 

сприяти професійному зростанню 

співробітників; 

− керуватися здоровим глуздом при 

проведенні комплексної інженерної 

діяльності;  

− ефективно працювати індивідуально і 

як член національних і міжнародних 

команд, використовувати різні методи 

ефективної комунікації в 

професійному середовищі й соціумі в 

цілому;  

− здатність ефективно функціонувати як 

лідер групи, що складається з 

фахівців різного рівня в різних 

галузях професійної діяльності, 

працювати;  

− створювати та підтримувати 

гармонійну мережу ділових та 

особистісних контактів;  

− сприяти зміцненню моральних засад 

суспільства;  

− орієнтуватись у глобальних 

проблемах економічного розвитку 

світових господарських зв'язків, 

інтеграції України у систему 

міжнародного поділу праці;  

− критично оцінювати політичні, 

економічні, екологічні, культурні 

події та і явища;  

− чітко, послідовно та логічно 

висловлювати свої думки та 

переконання; 

− спілкуватися іноземними мовами; 

− зберігати трудову активність в 

екстремальних ситуаціях, розвивати 

власну стресовитривалісь;  

− розвивати лідерський потенціал, 

підприємливість і вміння йти на 
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Код Соціально-особистісні 

компетентності 

Нормативний зміст підготовки 

виправданий ризик. 

 

7.4. Професійні компетентності та нормативний зміст підготовки 
Код Професійні компетентності Нормативний зміст підготовки 

Проектно-конструкторська діяльність 

ПК-1 Здатність брати участь у розгляді 

різнопланової технічної документації, 

готувати необхідні огляди, відгуки, 

висновки 

ЗНАННЯ 

− глибокі принципові знання в 

визначеній сфері інженерної 

діяльності;  

− загальних принципів проектування, 

розробки технічних характеристик та 

компоновок галузевого обладнання;  

− типів, будови, принципів дії та засобів 

налагодження, особливостей 

конструктивної реалізації та 

регулювання, основ проектування, 

порівняльних характеристик 

галузевого обладнання; 

−  базові про математичне, програмне та 

інформаційне забезпечення 

проектування об’єктів у галузі 

професійної діяльності;  

− базові знання з теорії оптимізації; 

− методів обробки математичних 

моделей сучасними програмними 

продуктами; 

− вимог чинних державних та 

міжнародних стандартів, методів і 

засобів проектування машин та 

технологій; 

− основні щодо правової охорони 

об'єктів права, нормативно-правові 

акти України та міжнародні договори, 

що регулюють відносини в сфері 

інтелектуальної власності;  

− умов надання правової охорони на 

об'єкти права інтелектуальної 

власності в Україні і світі;  

− базові щодо основних та оборотних 

фондів підприємства, кошторису, 

оплати праці, ціноутворення та 

принципів складання бізнес-плану. 

 

УМІННЯ 

− поставити задачу оцінки показників 

працездатності існуючого обладнання 

та реалізувати ії з використанням 

сучасних програмних продуктів; 

− готувати  вихідні дані для 

обґрунтування технічних рішень, 

ПК-2 Здатність складати описи принципів 

дії та будови проектованих виробів і 

об’єктів з обґрунтуванням прийнятих 

технічних рішень 

ПК-3 Здатність розробляти методичні й 

нормативні документи, пропозиції та 

проводити заходи щодо реалізації 

розроблених проектів і програм 

ПК-4 Здатність вибирати оптимальні 

рішення при створенні продукції з 

урахуванням вимог якості, надійності 

й вартості, а також термінів 

виконання, безпеки життєдіяльності 

та екологічної чистоти виробництва 

ПК-5 Здатність розробляти методики 

теоретичних і  експериментальних 

досліджень виготовлюваної 

продукції та наукового дослідження 

об’єктів інноваційних розробок 

ПК-6 Здатність створювати та 

використовувати математичні моделі 

технічних систем та процесів 

ПК-7 Здатність створювати об’єкти прав 

промислової власності на підставі  

наявної інформації про рівень 

техніки 

ПК-8 Здатність здійснювати патентні 

дослідження з метою забезпечення 

патентної чистоти нових проектних 

рішень і їхньої патентоспроможності 

з визначенням показників технічного 

рівня проектованих виробів 

ПК-9 Здатність застосовувати методи 

контролю якості виробів і об’єктів у 

сфері професійної діяльності, 

проводити сертифікацію та приймати 

участь в експертизі об’єктів 

ПК-10 Здатність здійснювати довідково-

інформаційне забезпечення 

матеріалами про дослідження науки і 

техніки та передовий досвід 
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Код Професійні компетентності Нормативний зміст підготовки 

застосовувати стандартні методики 

розрахунків при проектуванні або 

виборі покупного обладнання; 

− виконувати розрахунки параметрів 

об’єктів проектування і показників 

працездатності обладнання, 

здійснювати їхнє математичне 

моделювання з метою визначення 

ефективних або оптимальних 

співвідношень параметрів та їх 

взаємовпливу; 

− здійснювати оптимізацію  технічних 

рішень; 

− використовувати засоби машинної 

графіки для виконання креслень та 

тривимірного моделювання;  

− планувати й здійснювати комп’ютерні 

експерименти; 

− аналізувати варіанти проектно-

конструкторських рішень, методів та 

технології їх реалізації за показниками 

техніко-економічної ефективності.  

Виробничо-технологічна діяльність 

ПК-11 Здатність розробляти методичні й 

нормативні матеріали, а також 

пропозиції та заходи щодо 

здійснення розроблених проектів і 

програм 

ЗНАННЯ 

− прогресивних методів експлуатації 

технологічного обладнання при 

виготовленні виробів 

машинобудування; 

− фізико-механічних та експлуатаційних 

властивостей сучасних матеріалів; 

− методів та правил технічної 

діагностики, експлуатації та 

обслуговування обладнання, 

інструментів та пристосувань для 

типових технологій; 

− прогресивних конструкцій обладнання, 

технології виробництва, методів 

виготовлення виробів, конструкцій та 

порівняльних експлуатаційних 

характеристик інструментального і 

вимірювального забезпечення тощо. 

 

УМІННЯ 

− проектувати і технологічні процеси з 

врахуванням особливостей 

використовуваного обладнання; 

− використовувати математичні методи в 

технології машинобудування та 

проектуванні обладнання;  

− проводити контроль відповідності 

ПК-12 Здатність здійснювати експертизу 

технічної документації 

ПК-13 Здатність оцінювати техніко-

економічну ефективність 

проектування, дослідження, 

виготовлення обладнання, систем та 

іншої продукції, впровадження 

технологічних процесів, брати участь 

в створенні системи менеджменту 

якості на підприємстві 

ПК-14 Здатність застосовувати сучасні 

методи для розроблення 

маловідходних, енергозберігаючих і 

екологічно чистих машинобудівних 

технологій, що забезпечують безпеку 

життєдіяльності людей та їхній 

захист від можливих наслідків 

аварій, катастроф і стихійних лих, 

застосовувати способи раціонального 

використання сировинних, 

енергетичних та інших видів ресурсів 

у галузевому машинобудуванні 



11 

Код Професійні компетентності Нормативний зміст підготовки 

ПК-15 Здатність брати участь у роботах з 

доведення й освоєння технологічних 

процесів у ході підготовки 

виробництва нової продукції 

розробленої системи встановленим 

замовником вимогам; 

− проводити визначення стабільності 

функціонування технологічного 

обладнання та відповідне його 

налагодження в процесі експлуатації; 

− перевіряти якість монтажу й 

налагодження при випробуваннях і 

здачі в експлуатацію нових зразків 

виробів та обладнання; 

− перевіряти технічний стан та 

залишковий ресурс  технологічного 

обладнання;  

− контролювати дотримання вимог 

безпеки праці, санітарно-гігієнічних 

вимог на робочому місці. 

ПК-16 Здатність вибирати основні й 

допоміжні матеріали та способи 

реалізації основних технологічних 

процесів і застосовувати прогресивні 

методи експлуатації технологічного 

обладнання 

ПК-17 Здатність забезпечувати технічне 

оснащення робочих місць із 

розміщенням технологічного 

обладнання 

ПК-18 Здатність організовувати перевірку 

технічного стану і залишкового 

ресурсу технологічного обладнання, 

профілактичний огляд і поточний 

ремонт обладнання 

ПК-19 Здатність здійснювати заходи щодо 

профілактики виробничого 

травматизму й професійних 

захворювань, контролювати 

дотримання екологічної безпеки 

проведених робіт 

Організаційно-управлінська діяльність 

ПК-20 Здатність організовувати роботу 

колективів виконавців, приймати 

виконавські рішення в умовах 

спектра думок, визначати порядок 

виконання робіт, організовувати в 

підрозділі роботи з 

удосконалювання, модернізації, 

уніфікації виробів, що випускаються, 

та їх елементів, з розроблення 

проектів стандартів і сертифікатів, 

забезпечувати адаптацію сучасних 

версій систем керування якістю до 

конкретних умов виробництва на 

основі міжнародних стандартів 

ЗНАННЯ  

− основних методів та підходів щодо 

організації, планування, керування та 

контролю робіт з проектування, 

розроблення, післяпроектного 

супроводу та експлуатації машин 

загального призначення; 

− методик оцінки вартості об’єктів 

інтелектуальної діяльності; 

− нормативних документів та технічної 

документації підприємства. 

 

УМІННЯ 

− створювати зовнішнє і внутрішнє 

інформаційне середовище 

підприємства для адаптації до 

ринкових умов; 

− аргументовано переконувати колег та 

партнерів у правильності 

пропонованого рішення, вміти донести 

до інших свою позицію й відстояти її; 

− складати плани планово-запобіжних 

ремонтів та плани технічного 

обслуговування обладнання; 

− вести технічну документацію під час 

ПК-21 Здатність до роботи в 

багатонаціональних колективах, у 

тому числі при роботі над 

міждисциплінарними й 

інноваційними проектами, 

створювати в колективах відносини 

ділового співробітництва 

ПК-22 Здатність готувати заявки на 

винаходи й промислові зразки, 

забезпечувати охорону прав об’єктів 

інтелектуальної діяльності 
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Код Професійні компетентності Нормативний зміст підготовки 

ПК-23 Здатність складати організаційно-

управлінську документацію (графіки 

робіт, інструкції, кошториси, плани, 

тощо) і готувати звітність за 

установленими формами, готувати 

документацію для створення системи 

менеджменту якості на підприємстві 

монтажу, налагодження й випробувань 

устаткування, оформляти приймально-

здавальну документацію; 

− використовувати нормативну та 

довідкову інформацію та чинні 

стандарти; 

− розробляти інструкції з експлуатації 

верстатів, верстатних комплексів, 

засобів механізації та автоматизації 

технологічних процесів у 

металообробці та пояснювальні 

записки до них; 

− проводити аналіз технічної 

документації на відповідність 

існуючим державним стандартам та 

технічним регламентам; 

− готувати тематичні огляди про стан і 

тенденції розвитку виробництва, вести 

облік ефективності використання 

інформаційних матеріалів на 

підприємстві та впровадження 

передового досвіду; 

− готувати аналітичні звіти з 

порівняльним аналізом результатів 

власного підприємства; 

− проводити аналіз технічної 

документації на відповідність 

існуючим державним стандартам; 

− здійснювати координаційний зв'язок 

між підрозділами підприємства, 

погоджувати розроблювані проекти з 

іншими підрозділами підприємства, 

представниками замовника та органів 

нагляду;  

− виконувати порівняльний аналіз 

показників працездатності виявлених 

аналогів об’єктів проектно-

конструкторських розробок 

виробництва різних фірм. 

ПК-24 Здатність розробляти плани й 

програми організації інноваційної 

діяльності на підприємстві, 

оцінювати інноваційні і технологічні 

ризики при впровадженні нових 

технологій, організовувати 

підвищення кваліфікації і тренінг 

співробітників підрозділів в галузі 

інноваційної діяльності та 

координувати роботу персоналу при 

комплексному рішенні інноваційних 

проблем 

ПК-25 Здатність організовувати роботи зі 

здійснення авторського нагляду при 

виготовленні, монтажі, налагодженні, 

випробуваннях і здачі в експлуатацію 

об’єктів і виробів, що випускаються 

ПК-26 Здатність виконувати роботи зі 

стандартизації, уніфікації та 

технічної підготовки до сертифікації 

технічних засобів, систем, процесів, 

устаткування й матеріалів, 

організовувати метрологічне 

забезпечення технологічних процесів 

з використанням типових методів 

контролю якості продукції 

ПК-27 Здатність готувати відгуки й 

висновки на проекти стандартів, 

раціоналізаторські пропозиції та 

винаходи 

ПК-28 Здатність проводити маркетингові 

дослідження та готувати бізнес-

плани випуску та реалізації 

перспективних і 

конкурентоспроможних виробів 

ПК-29 Здатність забезпечувати управління 

програмами освоєння нової продукції 

й технологій, проводити оцінку 

виробничих і невиробничих витрат 

на забезпечення необхідної якості 

продукції, аналізувати результати 

діяльності виробничих підрозділів 

ПК-30 Здатність розробляти заходи щодо 

комплексного використання 
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Код Професійні компетентності Нормативний зміст підготовки 

сировини, використання 

ресурсозберігаючих технологій та 

безпечної утилізації відходів 

виробництва 

ПК-31 Здатність вивчати й аналізувати 

необхідну інформацію, технічні дані, 

показники та результати роботи, 

систематизувати їх і узагальнювати 

ПК-32 Здатність організовувати роботу з 

підвищення науково-технічних знань 

працівників, розвитку творчої 

ініціативи, раціоналізації, 

винахідництва, впровадження 

досягнень вітчизняної та закордонної 

науки, техніки, використання 

передового досвіду, що забезпечують 

ефективну роботу підрозділу, 

підприємства 

Науково-дослідна й педагогічна діяльність 

ПК-33 Здатність до систематичного 

вивчення та аналізу науково-

технічної інформації, вітчизняного й 

закордонного досвіду з відповідного 

профілю підготовки 

ЗНАННЯ 

− основних методів системного аналізу; 

− знання та розуміння загальних 

принципів функціонування та 

архітектури комп’ютерних систем, 

володіння системним та прикладним 

програмним забезпеченням; 

− знання та розуміння загальних 

принципів функціонування та 

архітектури комп’ютерних систем, 

володіння системним та прикладним 

програмним забезпеченням. 

 

УМІННЯ 

− здійснювати інформаційно-аналітичні 

дослідження заданої тематики;  

− виконувати спостереження, 

вимірювання, складати звіт про 

проведені дослідження, аналізувати 

отримані результати досліджень, 

готувати дані для оглядів та наукових 

публікацій; 

− забезпечувати моделювання технічних 

об’єктів і технологічних процесів з 

використанням стандартних пакетів і 

засобів автоматизації інженерних 

розрахунків; 

− проводити експерименти за заданими 

методиками з обробкою й аналізом 

результатів;  

− здійснювати реєстрацію авторських 

прав на наукові твори; 

ПК-34 Здатність організувати та проводити 

наукові дослідження, пов’язані з 

розробленням проектів і програм, 

проводити роботи зі стандартизації 

технічних засобів, систем, процесів, 

устаткування й матеріалів 

ПК-35 Здатність розробляти фізичні й 

математичні моделі досліджуваних 

машин, приводів, систем, процесів, 

явищ і об’єктів у професійній сфері, 

розробляти методики та 

організовувати проведення 

експериментів з аналізом результатів 

ПК-36 Здатність брати участь у роботі над 

інноваційними проектами, 

використовуючи базові методи 

дослідницької діяльності 

ПК-37 Здатність брати участь у роботах зі 

складання наукових звітів з 

виконаних завдань та у впровадженні 

результатів досліджень і розробок, 

готувати науково-технічні публікації 

за результатами виконаних 

досліджень 

ПК-38 Здатність використовувати сучасні 

психолого-педагогічні теорії й 

методи в професійній діяльності 
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Код Професійні компетентності Нормативний зміст підготовки 

ПК-39 Здатність приймати участь у 

здійснюванні педагогічного процесу 

− планувати зміст і проводити учбові 

заняття з технічних дисциплін; 

− організовувати контроль засвоєння 

матеріалу дисципліни та успішності 

слухачів. 

 

 

8. Очікувані результати навчання за циклом професійної підготовки  

(за спеціалізацією) 

Професійні компетентності та зміст підготовки: 

Код Професійні компетентності Нормативний зміст підготовки 

Проектно-конструкторська діяльність 

ПК-1  Здатність до виконання 

розрахунків технологічного 

обладнання щодо 

забезпечення 

працездатності під дією 

експлуатаційних 

навантажень; 

ЗНАННЯ 

- основних методик виконання проектних і 

перевірочних розрахунків технологічного 

обладнання; 

- основних методів  і способів щодо проектування 

інформаційного і програмного забезпечення 

обчислювальних і автоматизованих систем; 

- основних правил і вимог щодо виконання 

графічної конструкторської документації; 

- способів щодо вибору і призначення технологічних 

процесів і обладнання для пакування; 

- загальних принципів проектування поточних ліній; 

- основ застосування ПК  у інженерній діяльності; 

- основні методи розв’язання позиційних і метричних 

інженерно-геометричних задач, за допомогою засобів 

САПР; 

- основ з обрання способу утилізації упакувань;  

- основних способів розробки і модернізації 

спеціального технологічного обладнання. 

 

УМІННЯ 

- визначати поля напружень в елементах 

технологічного обладнання від експлуатаційних 

навантажень в умовах проектно-конструкторського 

бюро, використовуючи чисельні методи САПР; 

- визначати розподіл температур в елементах 

технологічного обладнання, виникаючих  при їх 

експлуатації в умовах проектно-конструкторського 

бюро, використовуючи чисельні методи САПР; 

- визначати початок руйнування та несучу здатність 

елементів технологічного обладнання при виникненні 

аварійних ситуацій в умовах проектно-

конструкторського бюро, використовуючи чисельні 

ПК-2 Здатність і навички до 

застосування методів 

графічного представлення 

установок, вузлів, деталей 

машин, устаткування, схем 

технологічних процесів; 

ПК-3 

 

 

 

 

ПК-4 

 

 

 

 

 

ПК-5 

 

 

 

ПК-6 

 

 

ПК-7 

 

Здатність представляти 

технічну документацію 

відповідно вимог до 

конструкторської 

документації; 

Здатність до розробки 

прикладних програмних 

продуктів для 

автоматизованого 

виконання розрахункових і 

графічних робіт; 

Здатність до освоєння 

нових технологічних 

процесів пакування і нових 

видів техніки і технології; 

Здатність до проектування 

поточних технологічних 

ліній; 

Здатність застосовувати 

мікропроцесорну техніку 
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ПК-8 

 

 

 

 

 

ПК-9 

ПК-10 

 

 

 

 

ПК-11 

 

ПК-12 

для керування роботою 

технічного об’єкта; 

Здатність щодо обрання 

типу обладнання для 

пакування, його 

типорозмірів відповідно до 

вимог виробництва 

пакувальних виробів; 

Навички роботи з ПК; 

Здатність розв’язання 

позиційних і метричних 

інженерно-геометричних 

задач, за допомогою засобів 

САПР; 

Здатність визначати спосіб 

утилізації упакувань; 

Здатність призначати 

технологію пакування 

продукції; 

 

 

методи САПР; 

- визначати життєвий цикл елементів технологічного 

обладнання в умовах проектно-конструкторського 

бюро, використовуючи чисельні методи САПР; 

- визначати особливості його конструктивних 

елементів і кріплення й розраховувати його товщину, 

використовуючи закони механіки та опору матеріалів 

і враховуючи особливості технологічних процесів, 

термосилові навантаження й характеристики міцності 

й зносостійкості конструктивних матеріалів, в умовах 

проектно-конструкторського бюро за стандартними 

методиками або рекомендаціями вибирати матеріал 

футерувального, захисного, ізоляційного або іншого 

покриття; 

- здійснювати розрахунок типових конструктивних 

елементів технологічного обладнання на міцність і 

жорсткість під впливом градієнта температури, 

зовнішнього й внутрішнього тиску тощо, 

використовуючи закони механіки та опору матеріалів 

і використовуючи стандартні методики й довідкову 

інформацію, в умовах проектно-конструкторського 

бюро; 

 

- розробляти прикладне програмне забезпечення для 

автоматизованого виконання креслень технологічних 

ліній, машин, вузлів та деталей, використовуючи 

положення й вимоги до конструкторської 

документації, за допомогою графічних програмних 

систем й засобів виконання креслярсько-

конструкторських робіт; 

- розроблювати графічну модель дво- або 

тривимірного об’єкта, використовуючи методи 

аналітичної геометрії та методи графічного 

моделювання перехідних процесів у складних 

динамічних системах, в умовах лабораторії за 

допомогою відповідного апаратного та програмового 

забезпечення; 

- обробляти графічну інформацію, використовуючи 

способи й методи роботи з алгоритмами та 

програмами оброблення графічної інформації, в 

умовах проектно-конструкторського бюро за 

допомогою обладнання автоматизованого робочого 

місця; 

- створювати геометричні моделі об’єкта 

конструювання, використовуючи способи й методи 

роботи з алгоритмами та програмами оброблення 

графічної інформації, в умовах проектно-
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конструкторського бюро за допомогою обладнання 

автоматизованого робочого місця; 

- виконувати тривимірні моделі деталей та креслення 

складання, використовуючи положення й вимоги до 

конструкторської документації, принципи 

взаємозамінності й систему допусків і посадок, за 

допомогою засобів виконання креслярсько-

конструкторських робіт; 

 

- розробляти технічну документацію та документацію 

на прикладне програмне забезпечення (схеми, 

алгоритми, тексти програм, пояснювальні записки 

тощо), використовуючи нормативно-технічну 

документацію, за допомогою обладнання 

автоматизованого робочого місця, ПК й відповідного 

програмового забезпечення в умовах науково-

дослідної лабораторії або конструкторського бюро; 

- виконувати креслення технологічних ліній, машин, 

вузлів та деталей, використовуючи положення й 

вимоги до конструкторської документації, за 

допомогою графічних систем й засобів виконання 

креслярсько-конструкторських робіт; 

 

- проектувати інформаційне і програмне 

забезпечення на основі сучасних методів, засобів і 

технологій проектування, у тому числі з 

використанням САПР, використовуючи сучасні 

інтегровані середовища розробників прикладних 

програм та програмні системи користувача, за 

допомогою відповідних стандартів та правил 

роботи; 

- розробляти прикладні програми для 

автоматизованого виконання розрахункових і 

графічних робіт на мові програмування високого 

рівня, в тому числі, для застосування у САПР, 

використовуючи сучасні інтегровані середовища 

розробників прикладних програм та програмні 

системи користувача, за допомогою відповідних 

норм та методик роботи; 

- обирати технологічні процеси пакування, 

використовуючи дані про вимоги до паковання, 

типових технологій, обладнання для одержання 

певної продукції, за допомогою довідкової 

інформації; 

- вибирати та обґрунтовувати вибір пакувального 

обладнання, що має входити до складу лінії, 

використовуючи фундаментальні фізичні закони, 
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відомості щодо основних параметрів технологічного 

процесу, а також властивостей, структури та (або) 

гранулометричного складу продукції, за 

стандартними методиками за допомогою каталогів і 

спеціальної довідкової літератури; 

 

- обирати типове технологічне обладнання для його 

виготовлення або обробки на поточній лінії, 

використовуючи технічну та нормативну 

документацію на продукцію; 

- визначати річну виробничу програму або 

виробничий план на встановлений термін, 

використовуючи технічну та нормативну 

документацію на продукцію, технічні 

характеристики основного та допоміжного 

обладнання технологічної лінії; 

- проектувати режим роботи поточної лінії: 

розраховувати такт та ритм, величини транспортної 

партії; синхронізації операцій, розраховувати число 

робочих місць, розроблювати регламент роботи 

поточної лінії, розраховувати величини доробку, 

використовуючи технічну та нормативну 

документацію на продукцію, технічні 

характеристики основного та допоміжного 

обладнання технологічної лінії; 

- обирати типову технологічну схему обладнання, що 

проектується, використовуючи технічну літературу й 

дані щодо характеристик продукції та обладнання для 

її виготовлення, в умовах проектно-

конструкторського бюро; 

- проектувати транспортні засоби поточної лінії, 

використовуючи технічну та нормативну 

документацію на продукцію, технічні 

характеристики основного та допоміжного 

обладнання технологічної лінії; 

- аналізувати результати реалізації рішень в умовах 

конструкторського бюро і визначити ефективність 

прийнятого проектно-конструкторського рішення 

(інновації) за методикою оцінки ефективності 

інновацій; 

- визначати оптимальні параметри і габаритні розміри 

ліній пакування, використовуючи відомі фізичні 

закони й рівняння, а також дані щодо властивостей 

продукту, а також відомості щодо основних 

параметрів технологічного процесу, за стандартними 

методиками розрахунку; 

- обгрунтувати вибір компоновочної схеми лінії 
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пакування, спираючись на результати техніко-

економічних досліджень і використовуючи існуючі 

джерела маркетингової інформації; 

- визначати тип обладнання, яке може бути 

використане в лінії пакування, спираючись на 

результати техніко-економічних досліджень і 

використовуючи існуючі джерела маркетингової 

інформації; 

- об’єднувати вибране технологічне обладнання в 

технологічну лінію, використовуючи типові 

технологічні процеси, довідкову літературу й 

спираючись на основні характеристики обладнання; 

- пропонувати заходи із забезпечення синхронізації 

роботи обладнання в лінії пакування, 

використовуючи технологічні схеми й враховуючи 

умови роботи та особливості експлуатації обладнання 

в технологічних лініях; 

- складати структурні схеми системи 

мікропроцесорного керування, використовуючи 

зображення елементів; 

 

- запропоновувати архітектуру мікропроцесора для 

використання у системі керування на базі основ теорії 

мікропроцесорів; 

- запропоновувати алгоритм керування технологічним 

процесом, який реалізований у мікропроцесорній 

техніці, використовуючи дані, щодо обраного 

технологічного процесу; 

- виконувати параметричні розрахунки, а також 

розрахунки елементів пакувального обладнання на 

міцність, надійність і тривкість; 

- вибирати тип та раціональну конструкцію 

пакувального обладнання та його вузлів на базі 

аналізу особливостей технологічного процесу 

пакування та продукту пакування;  

- застосовувати навички роботи на ПК в інженерній 

діяльності, використовуючи відповідне програмне 

забезпечення; 

 

- виконувати проекційне зображення геометричного 

об’єкта в умовах проектування виробу, 

використовуючи графічні методи розв’язання 

позиційних і метричних інженерно-геометричних 

задач, за допомогою засобів САПР; 

- виконувати тривимірне зображення геометричного 

об’єкта в умовах проектування виробу, 

використовуючи графічні методи розв’язання 
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позиційних і метричних інженерно-геометричних 

задач, за допомогою засобів САПР; 

- проектувати поточні лінії, застосовуючи методи 

комп’ютерного інжиніринга (програмних продуктів 

SolidWorks, ANSYS); 

- обґрунтовувати обрання способу утилізації певного 

пакувального виробу на основі аналізу властивостей 

матеріалу упакувань; 

- обґрунтовувати обрання схеми та обладнання для 

утилізації. упакувань на основі аналізу властивостей 

матеріалу та виду пакувального виробу; 

- розраховувати подрібнююче обладнання для схеми 

утилізації упакувань, використовуючи дані щодо 

розмірів і матеріалу упакувань; 

- розраховувати упаковку на герметичність, 

використовуючи відповідні методики; 

- призначати засоби та режими зберігання пакованої 

продукції, використовуючи дані щодо продукції 

пакування упаковки; 

- призначати технологію пакування на основі 

відповідних методик, даних щодо пакованої продукції. 

 

 

Виробничо-технологічна діяльність 

ПК-13 Здатність оцінювати 

показники якості 

упакувань; 

ЗНАННЯ 

- основних способів здійснення контролю виробів,  

обладнання і  процесів пакування; 

- знань з застосування мехатронних систем; 

- заходів щодо експлуатації технологічного 

обладнання. 

 

УМІННЯ 

- підготувати персонал та перевіряти його знання з 

експлуатації технічних об’єктів, користуючись 

відомостями щодо наявного виробничого 

обладнання та організації праці, дотримуючись 

діючих правил та норм охорони праці; 

- проводити вимірювання й контролювати основні 

параметри процесів пакування, використовуючи 

відомі норми та правила, за допомогою стаціонарних 

і переносних контрольно-вимірювальних приладів ; 

- брати участь у проведенні експериментальних робіт 

з перевірки та опрацювання технологічних режимів 

процесів пакування, використовуючи принципи 

планування й проведення досліджень, за допомогою 

стандартних методик; 

 

ПК-14 Здатність виконувати 

контроль функціонування, 

обслуговування та 

експлуатацію мехатронних 

апаратів та систем 

(контрольно-

вимірювальних пристроїв 

технологічного 

обладнання); 
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- обирати стандартні методики з метою визначення 

показників якості, аналізу їх відповідності вимогам 

замовника готової упаковки, використовуючи 

існуючі способи й методи оцінювання властивостей 

пакувальної продукції, за допомогою довідкової 

літератури; 

- пропонувати заходи, спрямовані на усунення 

недоліків на основі аналізу результатів контролю 

технологічного процесу, у випадку невідповідності 

вимогам показників якості упакування, за допомогою 

відповідних правил, нормативної і науково-технічної 

літератури; 

- оцінювати місце і особливості фукціонування 

мехатронних систем в технічних системах на базі 

знань основ роботи мехатронних систем; 

- приймати участь у регулюванні та ремонті 

мехатронних апаратів та систем, користуючись 

належною технічною документацією; 

- визначати відхилення від норми функціонування 

приладів мехатронних систем; 

- визначати відхилення від норми функціонування 

приладів мехатронних систем. 

 

Організаційно-управлінська діяльність 

ПК-15 Здатність організовувати 

роботу малого творчого 

колективу та керувати 

процесом розробки 

технічного об’єкту; 

ЗНАННЯ 

- основних правил та норм щодо організації роботи 

розробників проектів; 

- основних підходів щодо керування малим творчим 

колективом при розробці технічного об’єкту; 

- основних заходів щодо збору відходів виробництва; 

 

УМІННЯ 

- організовувати роботу колективу по розробці, 

взаємодію колективу розроблювачів і замовника, а 

також фахівців різних спеціальностей, 

використовуючи наявні технічні рішення, за 

допомогою діючих правил та норм; 

 

- виконувати вибір варіантів, складу виконавців, 

розподіл ресурсів та розрахунок потреб 

фінансування процесу розробки об'єктів професійної 

діяльності з заданою якістю в заданий термін, 

використовуючи наявні технічні рішення та джерела 

технічної інформації, з урахуванням поставленої 

задачі, за допомогою діючих правил та норм 

формулювати вимоги до проекту; 

- оцінювати, контролювати і керувати процесом 

ПК-16 Здатність до організації 

збору та утилізації 

використаних упакувань; 

 

 

 

 

  

  

  

  



21 

розробки об'єктів професійної діяльності, 

використовуючи наявні технічні рішення та джерела 

технічної інформації, з урахуванням поставленої 

задачі, за допомогою діючих правил та норм; 

- організовувати заходи зі збору відходів 

виробництва та використаної упаковки, 

використовуючи знання щодо поводження з 

використаної упаковки різної продукції. 

 

Науково-дослідна діяльність 

ПК-17 Здатність в умовах 

розвитку науки і змін 

соціальної практики 

набувати новий досвід і 

знання з техніки і 

технології  з 

використанням як 

класичних, так і нових 

засобів і технологій 

навчання; 

ЗНАННЯ 

- способів збору, обробки, аналізу і систематизації 

науково-технічної інформації; 

- основних методів і способів дослідження 

обладнання та технологій; 

- основ з технології композиційних матеріалів на 

виробництві. 

 

УМІННЯ 

- здійснювати збір, обробку, аналіз і систематизацію 

науково-технічної інформації з заданої теми своєї 

професійної діяльності, застосовувати для цього 

сучасні інформаційні технології, використовуючи 

літературні джерела технічної інформації, сучасні 

інтегровані середовища, за допомогою відповідних 

стандартів та правил роботи; 

 

- вивчати спеціальну літературу й іншу науково-

технічну інформацію, досягнення вітчизняної і 

закордонної науки і техніки в області своєї 

професійної діяльності, використовуючи літературні 

джерела технічної інформації, сучасні інтегровані 

середовища, за допомогою відповідних стандартів та 

правил роботи; 

- підбирати науково-технічну інформацію за заданою 

тематикою під час підготовки виробництва, 

використовуючи існуючі джерела інформації, за 

відповідними стандартами й правилами роботи в 

умовах науково-технічної бібліотеки та(або) місця 

користувача ПК з доступом до всесвітньої мережі; 

- здійснювати патентний пошук за заданим класом 

винаходів під час підготовки виробництва, 

використовуючи інформацію щодо стану об'єкта й 

шляхів його удосконалення, за допомогою 

спеціальної патентної інформації під керівництвом 

спеціаліста в умовах науково-технічної бібліотеки 

та(або) місця користувача ПК з доступом до 

ПК-18 Здатність до самостійної, 

індивідуальної роботи, 

прийняття рішень в рамках 

своїх задач професійної 

діяльності; 

ПК-19 

 

 

ПК-20 

 

 

 

 

 

 

ПК-21 

Здатність до пошуку і 

аналізу науково-технічної 

інформації; 

Здатність виконувати 

дослідження з 

використанням систем 

проектування, включаючи 

обчислювальні, обробляти 

та аналізувати отримані 

результати; 

Здатність призначати 

технологічний процес 

виготовлення 

композиційних матеріалів з 

урахуванням умов їх 

застосування. 
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всесвітньої мережі; 

- оцінювати конкурентоспроможність об’єкта на 

внутрішньому й зовнішньому ринку й підготувати 

матеріали до складання бізнес-плану під час 

підготовки виробництва, використовуючи 

інформацію щодо стану об’єкта, дані служби 

маркетингу й дослідження ринку відповідного 

обладнання під керівництвом спеціаліста в умовах 

науково-технічної бібліотеки та(або) місця 

користувача ПК з доступом до всесвітньої мережі; 

- виконувати типові завдання їх інформаційного 

забезпечення під час підготовки виробництва, 

використовуючи зібрану науково-технічну 

інформацію, за допомогою способів і методів роботи 

із системами автоматизованого проектування в 

умовах науково-дослідної лабораторії або 

конструкторського бюро; 

- підбирати нормативно-технічну документацію, яка 

регламентує виготовлення товарної продукції, 

(стандарти, норми, правила, інструкції, технічні 

умови, технічні характеристики, експлуатаційні, 

ремонтні документи), використовуючи дані щодо 

науково-дослідного або виробничого процесу та 

існуючі джерела інформації, в умовах науково-

дослідної лабораторії (технологічного бюро) й 

науково-технічної бібліотеки; 

- визначати експлуатаційну придатність деталей або 

вузлів вибраного пакувального обладнання на базі 

аналізу отриманих за допомогою обчислювальних 

систем результатів розрахунків фізичних полів 

технологічного обладнання при проектуванні або 

модернізації поточних ліній; 

- виконувати дії щодо аналізу і порівняння різних 

армуючих елементів та матриць, які найбільше  

придатні для виготовлення виробів з композитів за 

функціональним призначенням, користуючись 

довідковими та нормативними матеріалами. 
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9. Перелік навчальних дисциплін циклу загальної підготовки  

(за спеціальністю) 

Шифр Навчальні дисципліни 
Кредитів 

ЄКТС 

І. Навчальні дисципліни базової підготовки 11 

1/І Патентознавство та інтелектуальна власність 3 

2/І Математичне моделювання систем і процесів 4 

3/І Сучасні методи проектування 4 

ІІ. Навчальні дисципліни базової підготовки (за вибором студентів) 11,5 

1/ІІ Навчальна дисципліна з проблем сталого розвитку 2 

2/ІІ Навчальна дисципліна з педагогіки 2 

3/ІІ Навчальна дисципліна з менеджменту 3 

4/ІІ Практикум з іншомовного наукового спілкування 4,5 

ІІІ. Дослідницький (науковий) компонент (за вибором студентів) 36,0 

1 / ІІІ Основи наукових досліджень 2 

2 / ІІІ Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації 5,5 

3 / ІІІ Науково-дослідна практика 6,0 

4 / ІІІ Робота над магістерською дисертацією 22,5 

 

10. Перелік навчальних дисциплін циклу професійної підготовки 

(за спеціалізацією) 

Код Навчальні дисципліни 
Кредитів 

ЄКТС 

1. Навчальні дисципліни професійної та практичної підготовки 56,5 

1 / с Констукторське проектування обладнання  6 

2 / с Пакувальне обладнання 9,5 

3 / с Мікропроцесорна техніка та керування 5 

4 / с Інжиніринг пакувального обладнання 5,5 

5 / с САПР технологічного обладнання 5,5 

6 / с Системи механотроніки 5 

7 / с Інформаційне забезпечення проектування 3 

8/ с Проектування поточних ліній 3 

9 / с Утилізація пакувань 4,5 

10 / с Технології пакування та зберігання пакованої продукції 4 

11 / с Лінії пакуваня 5,5 

2. Навчальні дисципліни професійної та практичної підготовки 

(за вибором студентів)  

5,0 

1 / св Навчальні дисципліни з технології та реінжинірингу 5,0 
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11. Структурно-логічна схема 
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12. Випускна атестація 

Випускна атестація здобувачів вищої освіти проводиться на основі аналізу 

успішності навчання, оцінювання якості вирішення випускниками задач діяльності, 

що передбачені даною Освітньо-науковою програмою та рівня сформованості 

компетентностей, зазначених у розділах 7 та 8. 

Нормативна форма випускної атестації – захист магістерської дисертації. 

 


