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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 «Інжиніринг, обладнання та 

технології виробництв полімерних та будівельних матеріалів і виробів» 

 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) 
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7. Очікувані результати навчання за циклом загальної підготовки  

(за спеціальністю) 

Згідно з вимогами Стандарту вищої освіти зі спеціальності 133 «Галузеве 

машинобудування» 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 генерувати нові ідеї й 

нестандартні підходи до їх реалізації 

(креативність) хід, ініціативу. 

ЗНАННЯ 

− сутності явищ і процесів предметної 

області; 
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СК-2 Здатність приймати управлінські 

рішення, оцінювати їхні можливі 

наслідки й брати відповідальність за 

результати діяльності своєї та 

команди. 

− основ евристики та креатології; 

− методології проектного менеджменту. 

УМІННЯ 

− аналізувати наукові досягнення в 

предметній області; 

− самостійно або в групі реалізовувати 

пошук нових технічних ідей в предметній 

області; 

− 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;  

− підходів і методів управління 

проектами при здійсненні науково-

дослідних робіт. 

СК-3 Здатність до самостійного освоєння 

нових методів дослідження, зміні 

наукового й науково-виробничого 

профілю своєї діяльності. 

СК-4 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 на 

базі системного аналізу, синтезу та 

інших методів. 

ЗНАННЯ 

− законів, методів і методик проведення 

наукових та прикладних досліджень. 

− базові знання системних наук, 

необхідних для засвоєння загально-

професійних дисциплін; 

− базові знання фундаментальних 

розділів математики, в обсязі, 

необхідному для володіння математичним 

апаратом системних наук; 

− інформаційних технологій підтримки 

професійної діяльності, графічних систем 

обробки даних, мультимедійної техніки та 

інтернет-ресурсів; 

− знання іноземної мови в обсязі, 

достатньому для наукового спілкування;  

УМІННЯ 

− критично осмислювати основні теорії, 

принципи, методи і поняття у навчанні та 

професійній діяльності;  

− синтезувати алгоритми вирішення 

науково-технічних завдань з 

використанням сучасних технічних і 

програмних інформаційних засобів 

реалізації підтримки наукової та технічної 

діяльності. 

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-

гуманітарних 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 

інтерпретацію інформації (даних), 

вибір методів та інструментальних 

засобів, застосування інноваційних 

підходів. 
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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 

− глобальних проблем національного 

культурного та економічного розвитку 

України та країн-партнерів;  

− сутності явищ і процесів реального 

світу, свідоме використання наукових 

знань у пізнавальній та професійній 

діяльності; 

УМІННЯ 

− орієнтуватися в системі 

загальнолюдських цінностей і цінностей 

світової й вітчизняної культури та 

демонструвати прихильність до 

гуманістичних цінностей для збереження й 

розвитку сучасної цивілізації; 

− вести конструктивні переговори, 

результативні ділові бесіди, плідні 

дискусії, полеміку, вміти переконувати та 

аргументувати свою точку зору, в тому 

числі й іноземною мовою; 

− 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, в тому числі і в екстремальних 

ситуаціях. 

СОК-2 Здатність вести професійну, у 

тому числі науково-дослідну 

діяльність у міжнародному 

середовищі. 

СОК-3 Здатність визначати, транслювати 

загальні цілі в професійній і 

соціальній діяльності. 

СОК-4 Здатність транслювати норми 

здорового способу життя, 

захоплювати своїм прикладом. 

СОК-5 Здатність орієнтуватися в системі 

загальнолюдських цінностей і 

цінностей світової й вітчизняної 

культури. Прихильність до 

гуманістичних цінностей. 

7.4. Професійні компетентності та нормативний зміст підготовки 

Код Професійні компетентності Нормативний зміст підготовки 

Проектно-конструкторська діяльність 

ПК-1 Здатність складати описи принципів 

дії та будови проектованих виробів і 

об’єктів з обґрунтуванням 

прийнятих технічних рішень. 

ЗНАННЯ 

− методології проектування, розробки 

технічних характеристик та компоновок 

обладнання і технологій в галузі;  

− типів, будови, принципів дії та засобів 

налагодження, особливостей 

конструктивної реалізації та регулювання, 

основ проектування, порівняльних 

характеристик галузевого обладнання; 

− про межі можливостей математичного, 

програмного та інформаційного 

забезпечення проектування об’єктів і 

ПК-2 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-3 Здатність розробляти методики 
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теоретичних і експериментальних 

досліджень виготовлюваної 

продукції та наукового дослідження 

об’єктів інноваційних розробок;  

процесів у галузі професійної діяльності;  

− методів математичного моделювання з 

використанням сучасних програмно-

технічних засобів; 

− нормативно-правових актів України та 

міжнародних договорів, що регулюють 

відносини в сфері інтелектуальної 

власності;  

УМІННЯ 

– ставити задачу оцінки показників 

працездатності існуючого обладнання та 

реалізувати її з використанням сучасних 

технічних засобів; 

– готувати вихідні дані для 

обґрунтування технічних рішень, 

застосовувати стандартні методики 

розрахунків при проектуванні нового 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; 

– планувати й здійснювати натурні та 

комп’ютерні експериментальні 

дослідження, коректно інтерпретувати їх 

результати. 

ПК-4 Здатність створювати та 

використовувати математичні 

моделі технічних систем та 

процесів. 

ПК-5 Здатність здійснювати патентні 

дослідження з метою забезпечення 

патентної чистоти нових проектних 

рішень і їхньої 

патентоспроможності з визначенням 

показників технічного рівня 

проектованих виробів та 

створювати об’єкти прав 

промислової власності. 

Виробничо-технологічна діяльність 

ПК-6 Здатність оцінювати техніко-

економічну ефективність 

проектування, дослідження, 

виготовлення обладнання, систем та 

іншої продукції, впровадження 

технологічних процесів, брати 

участь в створенні, впровадженні та 

підтримці систем управління на 

підприємстві; 

ЗНАННЯ 

– прогресивних методів експлуатації 

технологічного обладнання при 

виготовленні виробів машинобудування; 

– методів та правил технічної 

діагностики, експлуатації та 

обслуговування обладнання, інструментів 

та пристосувань для типових технологій 

УМІННЯ  

– проектувати технологічні процеси з 

врахуванням особливостей 

використовуваного обладнання; 

– проводити контроль відповідності 

розробленої системи встановленим 

замовником вимогам; 

– проводити визначення стабільності 

функціонування технологічного 

обладнання та відповідне його 

налагодження в процесі експлуатації 

– визначати технічний стан та 

залишковий ресурс об’єктів предметної 

ПК-7 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 
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машинобудуванні. області;  

ПК-8 Здатність брати участь у роботах з 

доведення й освоєння технологічних 

процесів у ході підготовки 

виробництва нової продукції, 

Організаційно-управлінська діяльність 

ПК-9 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 

управління 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 обладнання галузевого 

машинобудування; 

УМІННЯ 

– створювати зовнішнє і внутрішнє 

інформаційне середовище підприємства 

для адаптації до ринкових умов; 

– вести технічну документацію під час 

монтажу, налагодження й випробувань 

устаткування, оформляти приймально-

здавальну документацію; 

– використовувати нормативну та 

довідкову інформацію та чинні стандарти; 

– розробляти інструкції з експлуатації 

обладнання, комплексів, засобів 

механізації та автоматизації 

технологічних процесів та пояснювальні 

записки до них; 

– готувати тематичні огляди про стан і 

тенденції розвитку виробництва, вести 

облік ефективності використання 

інформаційних матеріалів на підприємстві 

та впровадження передового досвіду. 

– виконувати порівняльний аналіз 

показників працездатності виявлених 

аналогів об’єктів проектно-

конструкторських розробок виробництва 

різних фірм. 

ПК-10 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-11 Здатність виконувати роботи зі 

стандартизації, уніфікації та 

технічної підготовки до 

сертифікації/оцінки відповідності 

технічних засобів, систем, процесів, 

устаткування й матеріалів, 

організовувати метрологічне 

забезпечення технологічних 

процесів з використанням типових 

методів контролю якості продукції; 

ПК-12 Здатність забезпечувати управління 

програмами освоєння нової 

продукції й технологій, проводити 

оцінку виробничих і невиробничих 

витрат на забезпечення необхідної 

якості продукції, аналізувати 

результати діяльності виробничих 
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підрозділів; 

Науково-дослідна й педагогічна діяльність 

ПК-13 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; 

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 натурні та комп’ютерні 

експерименти за заданими методиками з 

обробкою й аналізом результатів;  

– планувати зміст і проводити навчання з 

дисциплін за фахом; 

– організовувати контроль засвоєння 

матеріалу дисципліни та успішності 

слухачів. 

ПК-14 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-15 Здатність брати участь у роботі над 

інноваційними проектами, 

використовуючи базові методи 

дослідницької діяльності 

ПК-16 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-17 Здатність використовувати сучасні 

психолого-педагогічні теорії й 

методи в професійній діяльності; 

 

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-1с 

 

 

 

 

 

Здатність представляти 

технічну документацію 

відповідно до вимог 

діючих систем і стандартів 

конструкторської 

документації; 

ЗНАННЯ 

- основних способів розробки графічної 

конструкторської документації; 

- методології виконання проектних розрахунків; 

- загальних принципів конструювання обладнання 

хімічних виробництв і підприємств будівельних 

матеріалів; 

- основних способів розробки програмного 

забезпечення проектних робіт; 

ПК-2с Здатність до проектної 

діяльності в сфері техніки і 

технології; 
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ПК-3с 

 

 

 

 

 

ПК-4с 

 

 

 

 

 

ПК-5с 

 

 

 

 

ПК-6с 

 

 

 

 

 

 

ПК-7с 

 

 

 

ПК-8с 

 

 

 

 

ПК-9с 

 

 

 

ПК-10с 

 

ПК-11с 

 

 

 

 

ПК-12с 

 

 

Здатність виконувати 

конструкторські 

розрахунки технологічного 

обладнання хімічних 

виробництв і підприємств 

будівельних матеріалів; 

Здатність до 

конструювання 

технологічного обладнання 

хімічних виробництв і 

підприємств будівельних 

матеріалів; 

Здатність розробляти 

систему автоматичного 

регулювання стадії 

технологічного процесу 

(машини, апарату); 

Здатність до виконання 

розрахунків технологічного 

обладнання щодо 

забезпечення 

працездатності під дією 

експлуатаційних 

навантажень; 

Здатність і навички 

представляти технічну 

документацію відповідно 

до вимог норм і стандартів; 
Здатність розробляти 

технології і технологічне 

обладнання для 

екструзійного формування 

полімерних виробів; 

Здатність розробляти 

технології і технологічне 

обладнання для 

формування штучних 

полімерних виробів; 

Здатність застосовувати 

навички роботи з ПК; 

Здатність розв’язання 

позиційних і метричних 

інженерно-геометричних 

задач, за допомогою засобів 

САПР; 

Здатність до освоєння 

нових видів техніки і 

технології хімічних 

- основ принципів розробки системи автоматизації 

технологічного процесу; 

- основних методик виконання проектних і 

перевірочних розрахунків технологічного 

обладнання; 

- основних методик виконання параметричних 

розрахунків технологічного обладнання; 

- загальних положень розробки і модернізації 

спеціального технологічного обладнання; 

- загальних вимог оформлення конструкторської 

документації; 

- знання засобів і вимог щодо вибору і призначення 

технологічних процесів і технологічного 

обладнання; 

- загальних основ застосування ПК у інженерній 

діяльності; 

- графічних методів розв’язання позиційних і 

метричних інженерно-геометричних задач, за 

допомогою засобів САПР; 

- знання і розуміння основ вибору енергетичного 

обладнання та оцінювання його ефективності; 

- основних вимог щодо вибору типового 

технологічного обладнання для реалізації 

технологічного процесу. 

 

УМІННЯ 

- 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; 

- здійснювати роботи з ПК щодо програмного 

забезпечення для проектування технологічного 

обладнання; 

- здійснювати розрахунок типових конструктивних 

елементів технологічного обладнання на міцність і 

жорсткість використовуючи закони механіки та 

опору матеріалів і використовуючи стандартні 

методики й довідкову інформацію, в умовах 

проектно-конструкторського бюро; 

- аналізувати спеціальну літературу й іншу 

науково-технічну інформацію, досягнення 

вітчизняної і закордонної науки і техніки щодо 

об’єкту проектування використовуючи літературні 

джерела технічної інформації, сучасні інтегровані 

середовища, за допомогою відповідних стандартів 

та правил роботи; 
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ПК-13с 

 

 

 

 

 

ПК-14с 

 

 

 

 

 

ПК-15с 

 

 

 

ПК-16с 

 

 

 

 

ПК-17с 

 

 

 

 

 

ПК-18с 

 

 

 

 

ПК-19с 

 

 

 

 

 

ПК-20с 

виробництв і підприємств 

будівельних матеріалів; 

Здатність обирати і 

призначати тип і 

типорозмір обладнання 

відповідно до виробництва 

певних виробів із гуми та 

пластмас; 

Здатність розробляти 

технологічне обладнання 

для реалізації 

технологічного процесу 

виготовлення полімерного 

матеріалу або виробу; 

Здатність виконувати типові 

параметричні і теплові 

розрахунки технологічного 

обладнання; 

Здатність обирати 

технологічне обладнання 

для реалізації типового 

технологічного процесу 

хімічних виробництв; 

Здатність вибирати і 

призначати типові 

технологічні процеси для 

виробництва продукції 

підприємств будівельних 

матеріалів; 

Здатність представляти 

отримані результати 

самостійної роботи з їх 

публікацією та публічним 

захистом; 

Здатність призначати 

технологічний процес 

виготовлення полімерного 

матеріалу або виробу 

будівельного призначення; 

 

Здатність обирати 

технологічне обладнання 

для реалізації 

технологічного процесу 

виготовлення полімерного 

матеріалу або виробу 

будівельного призначення. 

- 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; 

- розробляти прикладні програми для 

автоматизованого виконання графічних робіт;за 

допомогою інтегрованих середовищ розробників 

прикладних програм та програмних системи 

користувача, на основі відповідних норм та правил;  

- консультувати розробників та користувачів в 

період впровадження інформаційного забезпечення 

та його дослідної експлуатації використовуючи 

джерела технічної інформації, навчальні програмні 

засоби, систему тестів тощо; 

- розробляти схеми технологічних ліній, машин, вузлів 

та деталей використовуючи діючи положення й 

вимоги систем і стандартів, за допомогою графічних 

систем й засобів виконання креслярсько-

конструкторських робіт; 

- визначати термосилові навантаження, які 

виникають у елементах технологічного обладнання 

використовуючи закони механіки та опору 

матеріалів, враховуючи особливості технологічних 

процесів хімічних виробництв і підприємств 

будівельних матеріалів; 

- виконувати розрахунки елементів технологічного 

обладнання хімічних виробництв і підприємств 

будівельних матеріалів на міцність і жорсткість 

користуючись можливостями САПР, методиками, 

відомими аналітичними залежностями; 

- розробляти прикладні програми для 

автоматизованого конструкторського розрахунку 

процесів і технологічного обладнання хімічних 

виробництв і підприємств будівельних матеріалів 

за допомогою інтегрованих середовищ розробників 

прикладних програм та програмних системи 

користувача, на основі відповідних норм та 

правил; 
 

- обирати матеріал футерувального, захисного, 

ізоляційного або іншого покриття, визначати його 

характеристики, особливості конструктивних 

елементів, кріплення й розраховувати його товщину 

використовуючи закони механіки та опору 

матеріалів, враховуючи особливості технологічних 

процесів хімічних виробництв і підприємств 

будівельних матеріалів; 

- конструювати технологічне обладнання хімічних 
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виробництв і підприємств будівельних матеріалів 

користуючись можливостями САПР, з урахуванням 

результатів розрахунків і моделювання; 

- розробляти геометричні моделі об’єкта 

конструювання використовуючи способи й методи 

роботи з алгоритмами та програмами оброблення 

графічної інформації, в умовах проектно-

конструкторського бюро за допомогою обладнання 

автоматизованого робочого місця; 

- обрати первинні і вторинні прилади системи 

автоматичного регулювання для об’єкту керування 

використовуючи довідникову спеціальну 

літературу; 

- складати функціональну схему автоматизації 

об’єкту керування (технологічного процесу: для 

нагрівальної печі; для обертової печі; для 

регулювання рівня; для регулювання тиску; для 

черв’ячного екструдера; для пресування цегли; для 

процесу змішування; для печі випалювання цегли; 

для скловарної печі) користуючись нормативною, 

спеціальною літературою, спираючись на закони і 

принципи регулювання даними щодо завдання; 

- виконувати оптимізацію у системі автоматизації 

виробничого процесу використовуючи методи 

пошуку оптимальних рішень; 
- розробляти функціональну схему автоматизації 

технологічного процесу та її опис в складі: 

технологічний контроль; автоматичне регулювання; 

технологічна сигналізація та захист; дистанційне 

керування користуючись нормативною, спеціальною 

літературою; 

- розробляти специфікацію засобів автоматизації, що 

реалізують цю схему базуючись на функціональній 

схемі, за допомогою спеціальної довідникової 

літератури,  

- 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 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 

методи САПР; 

- визначати життєвий цикл елементів технологічного 

обладнання в умовах проектно-конструкторського 
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бюро, використовуючи чисельні методи САПР; 

- визначити напруження в стінці сферичного апарата, 

навантаженого внутрішнім надлишковим тиском газу 

(пари) в умовах проектно-конструкторського бюро, 

використовуючи безмоментну теорію оболонок 

обертання; 

- визначити напруження в стінці циліндричної 

обичайки апарата, навантаженого внутрішнім 

надлишковим тиском газу (пари) в умовах проектно-

конструкторського бюро, використовуючи 

безмоментну теорію оболонок обертання; 

- визначити напруження в стінці конічної частини 

апарата, навантаженої гідростатичним тиском 

технологічної рідини в умовах проектно-

конструкторського бюро, використовуючи 

безмоментну теорію оболонок обертання; 

- здійснювати розрахунок типових конструктивних 

елементів технологічного обладнання (циліндричних 

обичайок, приварних днищ і кришок, від’ємних 

кришок і люків, оболонок, решіток, штуцерів тощо) 

на міцність і жорсткість під впливом градієнта 

температури, зовнішнього й внутрішнього тиску 

тощо під час розробки технічної пропозиції, ескізного 

й технічного проектів, базуючись на законах 

механіки та опору матеріалів і використовуючи 

стандартні методики й довідкову інформацію, в 

умовах проектно-конструкторського бюро; 

- підібрати тип рознімних з’єднань конструктивних 

елементів технологічного обладнання під час 

розробки технічної пропозиції, ескізного й технічного 

проектів і робочої конструкторської документації, 

використовуючи відомі конструктивні рішення та 

умови експлуатації обладнання, довідкову літературу, 

креслення, в умовах конструкторського бюро; 

- визначати діючі навантаження й розраховувати 

рознімні з’єднання на міцність та герметичність під 

час конструювання, базуючись на законах механіки 

та опору матеріалів і враховуючи особливості 

конструкцій обладнання, результати аналізу умов 

його роботи й стандартні методики, за нормативно-

технічною й довідковою літературою в умовах 

проектно-конструкторського бюро; 

- визначати потужність приводів і розраховувати 

допоміжне технологічне обладнання 

(електродвигуни, редуктори, муфти тощо) 

підприємств будівельних матеріалів базуючись на 

відомостях щодо технологічного процесу й 
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параметричних розрахунках обладнання, яке 

використовується для його реалізації, за 

відповідними методиками з використанням каталогів 

і спеціальної літератури в умовах проектно-

конструкторського бюро; 

- 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; 

- вибирати матеріал футерувального, захисного, 

ізоляційного або іншого покриття, 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; 

- визначати основні характеристики (тип, 

конструкцію, габаритні розміри, масу, орієнтовні 

навантаження тощо) типового технологічного 

обладнання, яке має розташовуватися на відкритих 

площадках використовуючи технологічні схеми й 

враховуючи особливості конструкцій, принципу дії, 

умов роботи та особливостей експлуатації 

обладнання, за довідковою літературою й 

рекомендаціями в умовах проектно-

конструкторського бюро; 

- вибирати параметри сейсмічного та вітрового 

навантаження технологічного обладнання, 

розташованого на відкритих площадках 

використовуючи довідкову й нормативно-технічну 

літературу, в умовах проектно-конструкторського 

бюро; 

- підбирати тип і конструкцію опор технологічного 

обладнання, яке має розташовуватися на відкритих 

площадках використовуючи довідкову й нормативно-

технічну літературу і базуючись на результатах 

відповідних розрахунків, в умовах проектно-

конструкторського бюро; 

- виконувати робоче креслення вузлів і деталей 

формуючого інструменту використовуючи способи й 
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методи інженерної графіки, принципи 

взаємозамінності, систему допусків і посадок, за 

допомогою засобів виконання креслярсько-

конструкторських робіт або обладнання 

автоматизованого робочого місця; 

- призначати технологічні режими формування 

полімерного виробу (головки екструзійні) 

використовуючи дані щодо технологічної сировини, 

враховуючи особливості конструкції і технічні 

характеристики формуючого обладнання;  

- призначати технологічні режими формування 

штучного полімерного виробу використовуючи дані 

щодо технологічної сировини, враховуючи 

особливості конструкції і технічні характеристики 

формуючого обладнання; 

- виконувати параметричні розрахунки формуючого 

інструменту (головки екструзійні) використовуючи 

відомі фізичні закони й рівняння, дані щодо 

властивостей полімеру, а також технічну 

характеристику базового обладнання, за 

стандартними методиками; 

- виконувати параметричні розрахунки формуючого 

інструменту (прес-форми) використовуючи відомі 

фізичні закони й рівняння, дані щодо властивостей 

полімеру, а також технічну характеристику базового 

обладнання, за стандартними методиками; 

- вибирати механічні, гідравлічні, пневматичні 

передачі для приводу робочих органів технологічного 

обладнання й виконувати їх параметричний 

розрахунок використовуючи нормативно-технічну й 

конструкторську документацію, відомості щодо 

основних типів передач, типу обладнання та його 

навантажень, за стандартними методиками в умовах 

проектно-конструкторського бюро; 

- визначати тип і конструкцію формуючого 

інструменту, який може бути використаний в 

технологічному процесі екструзійного формування 

спираючись на результати параметричних 

розрахунків,і використовуючи спеціальну 

літературу; 

- визначати тип і конструкцію формуючого 

інструменту, який може бути використаний в 

технологічному процесі формування штучного 

полімерного виробу спираючись на результати 

параметричних розрахунків,і використовуючи 

спеціальну літературу; 

- застосовувати навички роботи на ПК в інженерній 
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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 

позиційних і метричних інженерно-геометричних 

задач, за допомогою засобів САПР; 

- розраховувати експлуатаційні витрати і визначати їх 

розмір за варіантами проектно-конструкторських 

рішень за методикою укрупнених розрахунків з 

використанням нормативно-довідкових матеріалів в 

умовах конструкторського бюро; 

 

- визначати характеристики енергетичного обладнання 

при наявності втрат енергії в необоротних процесах в 

умовах виробництва за методикою укрупнених 

розрахунків з використанням нормативно-довідкових 

матеріалів для варіантів проектно-конструкторських 

рішень, що розробляються, в умовах 

конструкторського бюро; 

- визначати термічний коефіцієнт корисної дії і 

коефіцієнт використання теплоти в машинах та 

апаратах теплового агрегату у виробничих умовах, 

використовуючи метод термодинамічного аналізу, 

таблиці й діаграми; 

- визначати холодильний коефіцієнт установок, які 

працюють за зворотнім циклом у виробничих умовах, 

використовуючи другий закон термодинаміки й 

нормативно-технічну літературу; 

- обґрунтовувати і вибирати тип та раціональну 

конструкцію машин для реалізації процесів 

переробки гум та пластмас на основі властивостей 

технологічної сировини, вимог до кінцевого виробу; 

- обирати обладнання для технологічних ліній по 

переробці пластмас і гуми користуючись технічними 

характеристиками машин і апаратів, вимогами до 

продукції та технічним завданням; 

- виконувати параметричні та типові розрахунки 

обладнання для змішування, складання шин і їх 

вулканізація і ліній по переробці пластмас 

користуючись методиками та спеціальною 

літературою; 
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- визначати технологічні режими роботи обладнання 

на основі аналізу циклограм роботи технологічного 

обладнання; 

 

- виконувати дії щодо аналізу і порівняння різних 

технічних рішень щодо проектування устаткування 

для виготовлення виробів з полімерів, користуючись 

довідковими матеріалами; 

- вибирати конструкцію та призначати режими 

машин для реалізації процесів змішування, 

складання шин і вулканізації, а також виготовлення 

виробів зі склопластиків на основі аналізу даних 

щодо сировини, вимог до продукції, перевірочних і 

проектних розрахунків; 

- вибирати конструкцію та призначати режими: 

машин для реалізації процесів виробництва виробів 

з полімерних композиційних матеріалів на основі 

аналізу даних щодо сировини, вимог до продукції, 

перевірочних і проектних розрахунків; 

- складати матеріальний і тепловий баланси 

технологічного процесу використовуючи відомості 

щодо основних параметрів технологічного процесу й 

результати параметричних розрахунків, в умовах 

проектно-конструкторського бюро за допомогою 

типових методик; 

- за стандартними методиками розраховувати основні 

розміри й технологічні параметри обертових печей, 

млинів і дробарок використовуючи гіпотези 

подрібнення і дані щодо конструкцій і технологічних 

характеристик подрібнювальних машин; 

- за стандартними методиками розраховувати основні 

розміри та технологічні параметри відстійників і 

циклонів, гідроциклонів використовуючи дані щодо 

конструкцій і технологічних характеристик апаратів 

для розділення неоднорідних газових систем;  

- за допомогою стандартних методик розраховувати 

запічні теплообмінникові апарати обертової печі 

використовуючи закони й рівняння теплопередачі, а 

також дані щодо властивостей продукту, базуючись на 

способах інтенсифікації процесів теплопередачі; 

- визначати потрібний типорозмір, продуктивність 

(подачу) і кількість машин, апаратів, механізмів тощо 

в технологічній лінії цеху або дільниці підприємств 

будівельних матеріалів використовуючи технологічні 

схеми, довідкову літературу й враховуючи 

особливості конструкцій, принципу дії, умов роботи 
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та особливостей експлуатації типового обладнання в 

технологічних лініях, в умовах проектно-

конструкторського бюро; 

- здійснювати гідравлічний розрахунок обраного 

технологічного обладнання базуючись на законах 

прикладної гідравліки й відомостях щодо основних 

параметрів технологічного процесу, за відповідними 

методиками в умовах проектно-конструкторського 

бюро; 

- визначати оптимальні гідродинамічні режими 

технологічного процесу використовуючи відомості 

щодо зміни агрегатного стану, хімічного складу, 

фізико-хімічних властивостей, теплових і 

реологічних характеристик сировини, 

напівфабрикатів і товарної продукції, в умовах 

проектно-конструкторського бюро за стандартними 

методиками або рекомендаціями; 

- запропонувати способи матеріало- та 

енергозбереження у виробництві будівельних 

матеріалів використовуючи фундаментальні закони 

збереження, рівноваги й переносу кількості руху, 

енергії і маси, в умовах проектно-конструкторського 

бюро; 

- визначати типові конструктивні елементи 

технологічного обладнання будівельних матеріалів 

базуючись на результатах розрахунку розмірів 

контактної частини типового технологічного 

обладнання, в умовах проектно-конструкторського 

бюро за каталогами й спеціальною літературою; 

 

- визначати продуктивність (подачу) і розміри 

контактної частини типового технологічного 

обладнання або його технологічні можливості 

використовуючи фундаментальні закони збереження, 

рівноваги й переносу кількості руху, енергії і маси, а 

також відомості щодо основних параметрів 

технологічного процесу, в умовах проектно-

конструкторського бюро за стандартними 

методиками розрахунку; 

- вибирати типові теплові технологічні процеси 

(нагрівання, охолодження, випаровування, 

конденсацію, плавлення, твердіння, випарювання, 

кристалізацію, одержання штучного холоду тощо), 

необхідні для виготовлення товарної продукції 

підприємств будівельних матеріалів 

використовуючи закони теплообміну, а також дані 

щодо властивостей, структури та(або) 
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гранулометричного складу товарної продукції, в 

умовах технологічного бюро за допомогою 

проспектів, каталогів та іншої спеціальної довідкової 

літератури; 

- вибирати типові гідромеханічні технологічні 

процеси (переміщування рідин і газів, 

перемішування, відстоювання, фільтрування, 

центрифугування, очищення газів від пилу тощо), 

необхідні для виготовлення продукції продукції 

будівельних матеріалів використовуючи закони 

гідромеханіки, а також дані щодо властивостей, 

структури та(або) гранулометричного складу 

товарної продукції, в умовах технологічного бюро за 

допомогою проспектів, каталогів та іншої спеціальної 

довідкової літератури; 

- вибирати типові механічні, технологічні процеси 

(переміщування твердих матеріалів, подрібнення, 

класифікацію, дозування, змішування тощо), необхідні 

для виготовлення продукції будівельних матеріалів 

зикористовуючи закони механіки твердого тіла, а також 

дані щодо властивостей, структури та(або) 

гранулометричного складу товарної продукції, в умовах 

технологічного бюро за допомогою спеціальної 

довідкової літератури; 

- Використовуючи фундаментальні закони 

збереження, рівноваги й переносу кількості руху, 

енергії і маси, а також відомості щодо основних 

параметрів технологічного процесу, а також 

властивостей, структури та(або) гранулометричного 

складу сировини, напівфабрикатів і товарної 

продукції, за стандартними методиками за 

допомогою каталогів і спеціальної довідкової 

літератури в умовах проектно-конструкторського 

бюро вибирати та обґрунтовувати вибір: 

- дробарок, млинів, пресів, змішувачів, 

класифікаторів, дозаторів, тощо, придатних для 

реалізації механічних процесів подрібнювання, 

пресування, класифікації, змішування, дозування 

твердих і сипких матеріалів; 

- відстійників, циклонних апаратів, центрифуг, 

електрофільтрів, механічних перемішуючих 

пристроїв, грануляторів, придатних для реалізації 

гідромеханічних процесів: розділення в полі 

гравітаційної, інерційної, відцентрової, 

електростатичної сил, у полі сил тиску тощо; 

перемішування рідких систем;  гранулювання й 

інших процесів гідромеханічної обробки газів і рідин; 
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- теплообмінних апаратів, холодильників, придатних 

для реалізації теплових процесів: теплообміну в 

газових і рідких середовищах; нагрівання до 

помірних і високих та охолодження до помірних і 

низьких температур; теплообміну при фазових 

перетвореннях (зокрема, випаровування й 

конденсації); теплообміну в рідких металах, 

дисперсних системах (зокрема, під час барботування 

й псевдозріджування), при високих швидкостях, за 

наявності внутрішніх джерел теплоти; теплового 

випромінювання; 

- спеціального тепло- й масообмінного обладнання – 

обертових і шахтних печей, реакторів-

полімеризаторів тощо; обладнання для виробництва 

цегли, плиток, керамічних виробів, цементу, вапна, 

ґіпсу, скла й виробів з нього; обладнання переробки 

нафти й газу; іншого специфічного обладнання; 

- здійснювати оформлення типових текстових 

конструкторських документів (технічних умов, 

технічних описів, паспортів, розрахунків, 

пояснювальних записок, інструкцій тощо), які містять 

основні дані для розробки технологічного обладнання 

або виготовлення товарної продукції 

використовуючи діючі стандарти, норми, правила, а 

також результати параметричних, гідравлічних, 

конструктивних та інших розрахунків технологічного 

обладнання, в умовах конструкторського бюро; 

- складати пакет документів на раціоналізаторську 

пропозицію чи заявку на винахід використовуючи 

інформацію щодо існуючого стану об’єкту та шляхів 

його удосконалення, за допомогою відповідної 

документації та правил; 

- призначати технологічні етапи для їх виготовлення 

на підставі аналізу полімерних виробів і деталей; 

- вибирати конструкцію та призначати режими: 

машин для реалізації екструзійних процесів; 

пресового обладнання; валкових машин; машин для 

лиття полімерів під тиском; машин для 

пневматичного, вакуумного формування для 

виготовлення полімерних будівельних виробів на 

основі аналізу даних щодо сировини, вимог до 

продукції, перевірочних і проектних розрахунків; 

- вибирати конструкцію та призначати режими: 

машин для реалізації процесів виробництва виробив 

з полімерних композиційних матеріалів і виробів з 

гуми на основі аналізу даних щодо сировини, вимог 

до продукції, перевірочних і проектних розрахунків. 
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Виробничо-технологічна діяльність 

ПК-21с Здатність контролювати 

роботу об'єктів, вузлів, 

машин і механізмів, 

технологічних процесів; 

ЗНАННЯ 

- загальних заходів визначення вимог до 

технологічного обладнання; 

- стандартних методик здійснення контролю за 

технологічними процесами; 

- знання вимог та розуміння загальних принципів 

підготовки та експлуатації лабораторного та 

контрольно-вимірювального обладнання. 

 

УМІННЯ 

- пропонувати заходи щодо забезпечення поточного 

контролю технологічних параметрів (тиску, 

температури, концентрації, вологості, продуктивності 

(подачі), рівня, швидкості тощо) в процесі 

виготовлення товарної продукції використовуючи 

технологічну й нормативну документацію, в умовах 

технологічного бюро визначати заходи щодо 

перевірки властивостей; 

- здійснювати контроль за виконанням операцій 

формування й дотриманням технологічної дисципліни 

базуючись на способах й методах технології та 

організації виробництва та використовуючи 

інформацію про наявне обладнання, за допомогою 

відповідних нормативних і технологічних документів 

(технологічних і маршрутних карт, паспортів, 

інструкцій, технічних умов, експлуатаційних і 

ремонтних документів тощо); 

- обирати стандартні методики з метою визначення 

показників якості, аналізу їх відповідності вимогам 

замовника готової продукції використовуючи існуючі 

способи й методи оцінювання властивостей 

продукції, за допомогою нормативної літератури; 

- пропонувати заходи, спрямовані на усунення 

недоліків використовуючи отримані результати 

контролю та показники технологічного процесу, у 

випадку невідповідності вимогам показників якості, 

за допомогою відповідних правил і науково-технічної 

літератури; 

- давати оцінку відповідності показників якості 

вимогам до виробу використовуючи одержані 

результати контролю товарної продукції, за 

допомогою технологічної документації в умовах 

технологічного бюро або підрозділу відділу 

технічного контролю; 

- оцінювати технічний стан типового технологічного 

ПК-22с Здатність проводити 

вимірювання та 

експериментальне 

визначення параметрів; 
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обладнання й визначати необхідність проведення 

його ремонту й відновлення використовуючи 

нормативно-технічну документацію і відомості щодо 

якості продукції, в умовах цеху або дільниці; 

- визначати відповідність параметрів технологічних 

процесів вимогам технологічного регламенту 

виробництва користуючись технологічною картою 

процесу та інструкціями, за допомогою контрольно-

вимірюваьних приладів та інструментів, в умовах 

цеху або дільниці; 

- здійснювати контроль за виконанням операцій 

технологічної послідовності й дотриманням 

технологічної дисципліни використовуючи 

інформацію про наявне обладнання, за допомогою 

відповідних нормативних і технологічних документів 

(технологічних і маршрутних карт, паспортів, 

інструкцій, технічних умов, експлуатаційних і 

ремонтних документів тощо) в умовах цеху або 

дільниці; 

- підготувати лабораторну установку для виконання 

наукового експерименту користуючись 

інструктивними матеріалами; 

- проводити вимірювання та контроль тиску, 

температури, витрати, швидкості, визначати 

властивості робочої рідини тощо у виробничих і 

лабораторних умовах за допомогою відповідних 

контрольно-вимірювальних приладів; 

- забезпечувати відповідність обладнання і дій 

персоналу вимогам техніки безпеки у виробничих і 

лабораторних умовах, при проведенні 

експериментальних досліджень; 

- визначати властивості робочої рідини тощо у 

виробничих і лабораторних умовах за допомогою 

відповідних контрольно-вимірювальних приладів 

проводити вимірювання та контроль тиску, 

температури, витрати, швидкості; 

- забезпечувати відповідність обладнання і дій 

персоналу вимогам техніки безпеки у виробничих і 

лабораторних умовах, при проведенні 

експериментальних досліджень. 

Організаційно-управлінська діяльність 

ПК-23с Здатність розробляти 

технологічний процес 

виготовлення полімерного 

матеріалу або виробу; 

ЗНАННЯ 

- правила організації безпечної експлуатації 

технологічного обладнання; 

- правила та норми організації роботи розробників 

проектів; 

- керування малим творчим колективом при 

ПК-24с Здатність організувати 

роботу малого творчого 
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колективу та керувати 

процесом розробки 

технічного об’єкту. 

розробці технічного об’єкту. 

 

УМІННЯ 

- організовувати безпечну експлуатацію обладнання 

для виготовлення полімерних будівельних виробів, 

користуючись правилами техніки безпеки; 

- організувати роботу колективу по розробці, 

взаємодію колективу розроблювачів і замовника, а 

також фахівців різних спеціальностей 

використовуючи наявні технічні рішення, за 

допомогою діючих правил та норм; 

- формулювати вимоги до проекту, 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; 

- оцінювати, контролювати і керувати процесом 

розробки об'єктів професійної діяльності 

використовуючи наявні технічні рішення та джерела 

технічної інформації, з урахуванням поставленої 

задачі, за допомогою діючих правил та норм; 

- складати документ (лист, звернення, акт перевірки 

або випробувань, тощо) використовуючи наявні 

технічні матеріали, з урахуванням поставленої 

задачі, за допомогою діючих правил та норм. 

 

 

 

 

Науково-дослідна діяльність 

ПК-25с Здатність здійснювати 

роботи з ПК при 

проектуванні технічних 

об’єктів; 

ЗНАННЯ 

- основних методів пошуку та аналізу науково-

технічної інформації; 

- загальних вимог щодо оформлення науково-

технічної документації; 

- типових методик, програм і нормативно-технічної 

документації виконання наукових досліджень; 

- знання та розуміння загальних принципів 

узагальнення результатів наукових досліджень на 

підставі аналізу виконаних досліджень; 
- основ теоретичних досліджень на основі моделей 

механіки суцільних середовищ теплового, 

механічного та гідравлічного стану машин та 

апаратів хімічних; 

- основних методів збору, обробки, аналізу і 

систематизації науково-технічної інформації; 

ПК-26с Здатність до аналізу 

науково-технічної 

інформації, вітчизняного і 

зарубіжного досвіду з 

техніки і технології 

хімічних виробництв і 

підприємств будівельних 

матеріалів; 

ПК-27с 

 

 

 

Здатність виконувати 

планування і підготовку 

експериментальних 

досліджень; 
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ПК-28с 

 

 

 

 

Здатність здійснювати 

математичну обробку 

експерименту та 

узагальнення його 

результатів; 

- правил спілкування за професійною 

проблематикою. 

 

УМІННЯ 

- здійснювати збір, обробку і систематизацію 

науково-технічної інформації використовуючи 

інформаційні технології, сучасні інтегровані 

середовища; 

- формувати звіти, пояснювальні записки, дисертації 

на основі діючих стандартів і норм; 

- презентувати розроблену документацію, технічну 

інформацію і брати участь у її публічному 

обговоренні;використовуючи технічні та програмні 

засоби; 

- аналізувати щодо інновацій спеціальну літературу, 

патентну, іншу науково-технічну інформацію, 

досягнення вітчизняної і закордонної науки і техніки 

в області техніки і технології хімічних виробництв і 

підприємств будівельних матеріалів 

використовуючи літературні джерела технічної 

інформації, сучасні інтегровані середовища; 

- обирати для застосування сучасні методи, засоби і 

технології дослідження і розробки об'єктів хімічних 

виробництв і підприємств будівельних матеріалів 

використовуючи літературні джерела технічної 

інформації, сучасні інтегровані середовища; 

- розробляти методику проведення експерименту 

користуючись положеннями теорії експерименту та 

ПК-29с 

 

 

 

Здатність виконувати 

наукові дослідження, 

включаючи 

обчислювальні; 

ПК-30с 

 

 

Здатність до пошуку і 

аналізу науково-технічної 

інформації; 

ПК-31с 

 

 

 

 

Здатність до 

самостійної, 

індивідуальної роботи, 

прийняття рішень в рамках 

своїх задач професійної 

діяльності; 

ПК-32с 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. 
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  знаннями про об’єкти та методи дослідження; 

- здійснювати математичну обробку експерименту під 

час підготовки виробництва, використовуючи 

експериментальні дані та обчислювальну техніку, за 

допомогою типових методик, програм і нормативно-

технічної документації в умовах науково-дослідної 

лабораторії; 

- проводити аналіз отриманих даних та визначати їх 

достовірність на підставі експериментальних даних, 

вимог щодо достовірності результатів; 

- виконувати узагальнення результатів наукових 

досліджень на підставі аналізу виконаних 

досліджень; 
- розробляти скінченно-елементну модель 

конструкції використовуючи складену розрахункову 

модель конструкції з врахуванням її взаємодії з 

фізичними полями та середовищами за допомогою 

існуючої довідникової інформації та програмного 

забезпечення; 

- визначати напружено-деформований стан 

конструкції при статичних та динамічних 

термосилових навантаженнях використовуючи 

скінченно-елементну модель конструкції з 

врахуванням рівнянь стану конструкційних 

матеріалів, за допомогою спеціалізовано 

програмного забезпечення; 

- застосовувати методи комп’ютерного інжиніринга 

з використанням спеціального програмного 

забезпечення при проектуванні машин та апаратів 

хімічних виробництв; 

- вибирати і обґрунтовувати рівняння стану 

конструкційних матеріалів та матеріалів, що 

знаходяться в стадії переробки використовуючи 

результати аналізу умов роботи конструкції і 

враховуючи особливості технологічних процесів, що 

протікають в обладнанні, на основі відомих 

фізичних закономірностей та математичних 

залежностей; 

- вибирати математичні моделі фізичних полів та 

середовищ, що взаємодіють з конструкціями 

використовуючи результати аналізу умов роботи 

конструкції за допомогою відомих фізичних та 

математичних залежностей; 

- визначати для конструкції початкові і граничні 

умови та схему навантажень використовуючи 

розроблені математичні моделі за допомогою 

методів числового аналізу, програмного 

забезпечення; 
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- складати розрахункову модель конструкції при 

статичних та динамічних термосилових 

навантаженнях використовуючи результати аналізу 

дії на конструкції зовнішніх фізичних полів та 

середовищ і враховуючи відомі рівняння стану; 

- 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 

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; 

- вивчати спеціальну літературу й іншу науково-

технічну інформацію, досягнення вітчизняної і 

закордонної науки і техніки в області своєї 
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професійної діяльності використовуючи літературні 

джерела технічної інформації, сучасні інтегровані 

середовища, за допомогою відповідних стандартів та 

правил роботи; 

- 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; 

- робити коротку й розширену анотації науково-

технічної інформації із заданої тематики й 

підготувати її аналітичний огляд і презентацію 

використовуючи обрані технічні джерела, відповідні 

стандарти й правила роботи за допомогою офісної 

техніки в умовах науково-дослідної або 

конструкторської лабораторії; 

- робити прилюдну доповідь (захист) матеріалів 

розробки використовуючи діючі стандарти, норми, 

правила, а також результати параметричних, 

гідравлічних, конструктивних та інших розрахунків 

технологічного обладнання, креслення та плакати, 

електронні презентації 
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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 Методологія проектування 4 

3/І Математичне моделювання систем і процесів 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 Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації: 

1.Основи наукових досліджень (2 кр.) 

2. Наукова робота за темою магістерської дисертації (5,5 кр.) 

7,5  

2 / ІІІ Науково-дослідна практика 6,0 

3 / 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  7,5 

2 / с Автоматизація виробничих процесів 8,0 

3 / с Обладнання хімічних, полімерних і силікатних виробництв 5,0 

4 / с Формуючий інструмент 4,0 

5/ с Методологія проектування 5,0 

6 / с САПР технологічного обладнання 5,5 

7 / с Механіка суцільних середовищ 9,0 

8 / с Інформаційне забезпечення проектування 3,0 

9/ с Інжиніринг технологічного обладнання 9,5 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 семестр 

(30 кр) 

2 семестр 

(31,5 кр) 

3 семестр 

(30 кр) 

4 семестр 

(28,5 кр) 

4/ II 1 / I 1/ с 1 / с  2 / с 3 / с 1/св 4/с 

4/ II 

2/ II 

2/ I  

6 / с 

5 / с 

2 / с 

7 / с 

8 / с 

9 / с 

9 / с 7 / с 

1/ІІІ 

3/ II 

3/ I 

1/ II 

4/ II 

2/III 3/III 

 1/Ш 
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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. 

 


