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1. Вступ 

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

освітньо-професійна 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 вивчен-

ня, кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання цієї програми, а також очікувані ре-

зультати навчання (компетентності), якими повинен оволодіти здобувач відповідного ступеня 

вищої освіти. 

Освітньо-професійна програма розроблена на підставі Стандарту вищої освіти НТУУ 

«КПІ».  

Освітньо-професійна програма розроблена для першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти зі спеціалізації «Машини і технології паковання». 

Освітня програма використовується під час: 

– проведення ліцензійної експертизи на провадження освітньої діяльності за відпові-

дною спеціальністю та рівнем вищої освіти, інспектування освітньої діяльності за спеціа-

льністю; 

– 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 ви-

щої 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 ви-

щої 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. 

3. Визначення 

У цьому стандарті використано терміни та відповідні визначення, що подані у Законі Ук-

раїни «Про вищу освіту» та Національному освітньому глосарію: вища освіта. 
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4. Позначення і скорочення 

У цьому стандарті 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 

бакалавра за умови наявності в неї повної загальної середньої освіти або на базі освітньо-

кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст». 

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

Обсяг освітньо-професійної програми становить 240 кредитів ЄКТС.  

Розподіл кредитів ЄКТС за циклами загальної та професійної підготовки: 

Складові 
Кредитів 

ЄКТС 

Цикл загальної підготовки (за спеціальністю): 153 

І. Навчальні дисципліни природничо-наукової підготовки 50 

ІІ. Навчальні дисципліни базової підготовки 63,5 

ІІІ. Навчальні дисципліни базової підготовки (за вибором студентів) 15,5 

ІV. Навчальні дисципліни соціально-гуманітарної підготовки  

(за вибором студентів) 

24 

Цикл професійної підготовки (за спеціалізацією): 87 

Навчальні дисципліни професійної та практичної підготовки 65,5 

Навчальні дисципліни професійної та практичної підготовки  

(за вибором студентів) 

21,5 

7. Очікувані результати навчання за циклом загальної підготовки 

Згідно з вимогами Стандарту вищої освіти зі спеціальності «131 –Прикладна механі-

ка» 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 вчитися, здобувати нові знання, 

уміння, у тому числі в галузі, відмінної 

від професійної. 

ЗНАННЯ 

– способів і методів навчання; 

– методів самоосвіти; 

– основ наукової та дослідницької діяль-

ності. 

УМІННЯ 

– засвоювати та реалізовувати наукові та 

культурні досягнення світової цивіліза-

ції, проникати в сутність явищ і проце-

сів реального світу, свідомо використо-

вувати наукові знання у пізнавальній та 

професійній діяльності; 

– адаптуватися до зростаючих потоків 

інформації, зокрема й як наслідків нау-

ково-технічного прогресу, розуміти не-

обхідність професійної мобільності; 

СК-2 Здатність застосовувати професійні знан-

ня й уміння на практиці 

СК-3 Здатність гнучко адаптуватися до різних 

професійних ситуацій, проявляти творчий 

підхід, ініціативу 

СК-4 Здатність критично оцінювати й пере-

осмислювати накопичений досвід (влас-

ний і чужий), аналізувати свою професій-

ну й соціальну діяльність 

СК-5 Здатність вести дослідницьку, інновацій-

ну, реінжинірінгову, проектну та конс-

трукторську діяльність, включаючи аналіз 

проблем, постановку цілей і завдань, ви-



 

6 

Код Системні компетентності Нормативний зміст підготовки 

бір способу й методів реалізації та оцінки 

якості 

– визначати та усвідомлювати межі своїх 

знань, визнавати й аналізувати помил-

ки, у тому числі і власні, критично ста-

витися до тенденційної інформації; 

– оцінювати й обґрунтовано обирати фо-

рми підвищення власної кваліфікації; 

– уміння будувати безконфліктні стосун-

ки. 

СК-6 Здатність організовувати свою діяльність, 

працювати автономно та у команді 

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

ІК-1 Здатність вирішувати проблеми в 

професійній діяльності на основі ана-

лізу й синтезу 

ЗНАННЯ 

– системних наук, необхідних для за-

своєння загально-професійних дис-

циплін; 

–  фундаментальних розділів матема-

тики, в обсязі, необхідному для во-

лодіння математичним апаратом си-

стемних наук;  

– базові знання в галузі інформатики й 

сучасних інформаційних технологій; 

– методів та правил роботи з 

комп’ютером, використання графіч-

них систем обробки даних, мульти-

медійної техніки та роботи з інтер-

нет-ресурсами; 

– законів, методів та правил управлін-

ня інформацією та роботи з докуме-

нтами; 

– письмової та усної іноземної мови;  

– методів та правил економічних роз-

рахунків; 

– основ екології та безпеки життєді-

яльності; 

– основ філософії, логіки, психології, 

культурології, етики та естетики, 

педагогіки, соціології, екології та 

безпеки життєдіяльності, що сприя-

ють розвитку загальної культури й 

соціалізації особистості, спрямову-

ють її до етичних цінностей. 

УМІННЯ 

– критично осмислювати основні тео-

рії, принципи, методи і поняття у 

навчанні та професійній діяльності;  

– розв’язувати складні непередбачу-

вані задачі і проблеми у спеціалізо-

ваних сферах професійної діяльності 

та/або навчання, що передбачає зби-

рання та інтерпретацію інформації 

(даних), вибір методів та інструмен-

тальних засобів, застосування інно-

ваційних підходів; 

– враховувати при підготовці управ-

лінських рішень особливості куль-

тури, етики, віросповідання, психо-

логії особистості членів колективу. 

ІК-2 Здатність працювати з інформацією: 

знаходити, оцінювати й використову-

вати інформацію з різних джерел, не-

обхідну для рішення наукових і про-

фесійних завдань 

ІК-3 Здатність використовувати у профе-

сійній діяльності базові знання у галу-

зі природничих, соціально-гуманітар-

них та економічних наук 

ІК-4 Здатність грамотно будувати комуні-

кацію, виходячи із цілей і ситуації спі-

лкування 
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 7.3. Соціально-особистісні компетентності та нормативний зміст підготовки 

Код Соціально-особистісні компетентності Нормативний зміст підготовки 

СОК-1 Здатність відповідально приймати рі-

шення з урахуванням соціальних, і 

етичних цінностей та правових норм. 

ЗНАННЯ 

– культурних досягнень світової циві-

лізації; 

– загальнолюдських моральних норм і 

цінностей;  

– психологічних аспектів поведінки та 

мотивації людських вчинків. 

УМІННЯ 

– реалізувати відносини відповідаль-

ності за допомогою сукупності ети-

чних, правових та економічних норм 

у їх взаємозв’язку; 

– створювати та підтримувати гармо-

нійну мережу ділових та особистіс-

них контактів; 

– сприяти зміцненню моральних засад 

суспільства; 

–  чітко, послідовно та логічно висло-

влювати свої думки та переконання; 

– орієнтуватись у глобальних пробле-

мах економічного розвитку світових 

господарських зв'язків, інтеграції 

України у систему міжнародного 

поділу праці; 

– критично оцінювати політичні, еко-

номічні, екологічні, культурні події 

та і явища; 

– зберігати трудову активність в екст-

ремальних ситуаціях,розвивати вла-

сну стресовитривалісь; 

– розвивати лідерський потенціал, пі-

дприємливість і вміння йти на ви-

правданий ризик. 

СОК-2 Здатність грамотно будувати комуні-

кацію, виходячи із цілей і ситуації спі-

лкування 

СОК-3 Здатність здійснювати виробничу або 

прикладну діяльність у міжнародному 

середовищі 

СОК-4 Здатність усвідомлювати й ураховува-

ти соціокультурні розходження в про-

фесійній діяльності 

СОК-5 Здатність до усвідомленого визначен-

ня цілей у професійному й особистіс-

ному розвитку 

СОК-6 Здатність до соціальної взаємодії, до 

співробітництва й розв’язання конфлі-

ктів 

СОК-7 Здатність підтримувати загальний рі-

вень фізичної активності й здоров’я 

для ведення активної соціальної й 

професійної діяльності 

СОК-8 Здатність розуміти й аналізувати сві-

тоглядні, соціально й особистісне зна-

чимі проблеми й процеси, що відбу-

ваються в суспільстві 

СОК-9 Здатність орієнтуватися в системі за-

гальнолюдських цінностей і цінностей 

світової й вітчизняної культури, розу-

міти значення гуманістичних ціннос-

тей для збереження й розвитку сучас-

ної цивілізації 

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

Проектно-конструкторська діяльність 

ПК-1 Здатність застосовувати стандартні 

методи розрахунку при проектуванні 

деталей, вузлів і конструкцій 

ЗНАННЯ 

– загальних принципів проектування 

механізмів, машин, конструкцій; 

– основ конструювання деталей ма-

шин та елементів конструкцій; 

– основ програмування для 

розв’язання інженерних задач; 

– вимог чинних державних та міжна-

родних стандартів, методів і засобів 

проектування машин та технологій. 

УМІННЯ 

– готувати  вихідні дані для обґрунту-

вання технічних рішень, застосову-

вати стандартні методики розрахун-

ків при проектуванні або виборі об-

ладнання; 

ПК-2 Здатність брати участь у роботах з ро-

зрахунку й проектуванні деталей і ву-

злів різних машин, механізмів та конс-

трукцій відповідно до технічних за-

вдань з використанням стандартних 

методик і сучасних CAD/CAM/CAE 

систем 

ПК-3 Здатність за типовими методиками ро-

зробляти робочу проектну й технічну 

документацію, оформляти закінчені 

проектно-конструкторські роботи з 

перевіркою відповідності розроблених 

проектів і технічної документації ста-
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Код Професійні компетентності Нормативний зміст підготовки 

ндартам, технічним умовам та іншим 

нормативним документам 

– виконувати розрахунки параметрів 

об’єктів проектування і показників 

працездатності механізмів, машин, 

конструкцій; 

– використовувати засоби машинної 

графіки для виконання креслень та 

тривимірного моделювання;  

– визначати чинники, які зумовлюють 

економічний ефект та вихідні дані 

для його розрахунку;  

– аналізувати варіанти проектно-

конструкторських рішень, методів та 

технології їх реалізації за показни-

ками техніко-економічної ефектив-

ності. 

ПК-4 Здатність здійснювати попереднє тех-

ніко-економічне обґрунтування проек-

тних рішень 

ПК-5 Здатність здійснювати патентні дослі-

дження з метою забезпечення патент-

ної чистоти нових проектних рішень і 

їхньої патентоспроможності з визна-

ченням показників технічного рівня 

проектованих виробів 

ПК-6 Здатність застосовувати типові методи 

контролю якості виробів і об’єктів у 

сфері професійної діяльності 

ПК-7 Здатність обирати типові складові 

елементи обладнання при проектуван-

ні оснащення для реалізації технологі-

чних процесів 

Виробничо-технологічна діяльність 

ПК-8 Здатність забезпечувати технологіч-

ність виробів і процесів їхнього виго-

товлення, контролювати дотримання 

технологічної дисципліни при вигото-

вленні виробів 

ЗНАННЯ 

–  прогресивних методів експлуатації 

технологічного обладнання при ви-

готовленні механізмів, машин, конс-

трукцій; 

– фізико-механічних та експлуатацій-

них властивостей сучасних матеріа-

лів; 

– прогресивних конструкцій облад-

нання, технології виробництва, ме-

тодів виготовлення виробів, конс-

трукцій та експлуатаційних характе-

ристик оброблювального і вимірю-

вального інструменту; 

– методів та правил технічної діагнос-

тики, експлуатації та обслуговуван-

ня технологічного обладнання.  

УМІННЯ  

– проектувати прості технологічні 

процеси обробки; 

– використовувати математичні мето-

ди в технології та проектуванні ме-

ханізмів, машин, конструкцій; 

– перевіряти технічний стан та залиш-

ковий ресурс  технологічного облад-

нання; 

– контролювати дотримання вимог 

безпеки праці, санітарно-гігієнічних 

вимог на робочому місці. 

 

ПК-9 Здатність забезпечувати технічне 

оснащення типових робочих місць із 

розміщенням технологічного облад-

нання 

ПК-10 Здатність обирати оптимальні типові 

технологічні процеси при виготовлені 

виробів та конструкцій 

ПК-11 Здатність обирати засоби механізації і 

автоматизації технологічних процесів  

ПК-12 Здатність брати участь у роботах з 

впровадження й освоєння технологіч-

них процесів у ході підготовки вироб-

ництва нової продукції, перевіряти як-

ість монтажу й налагодження при ви-

пробуваннях і здачі в експлуатацію 

нових зразків виробів, вузлів, деталей і 

конструкцій 

ПК-13 Здатність перевіряти технічний стан і 

залишковий ресурс типового техноло-

гічного обладнання, організовувати 

профілактичний огляд і поточний ре-

монт обладнання на підставі нормати-

вних технічних документів 

ПК-14 Здатність впроваджувати заходи щодо 

профілактики виробничого травмати-

зму й професійних захворювань, конт-

ролювати дотримання екологічної 

безпеки проведених робіт 

ПК-15 Здатність вибирати основні й допомі-

жні матеріали та способи реалізації 
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Код Професійні компетентності Нормативний зміст підготовки 

типових технологічних процесів і за-

стосовувати належні методи експлуа-

тації технологічного обладнання при 

виготовленні продукції 

ПК-16 Здатність застосовувати стандартизо-

вані методи випробувань при визна-

ченні фізико-механічних властивостей 

використовуваних матеріалів і техно-

логічних показників готових виробів 

та конструкцій 

ПК-17 Здатність застосовувати сучасні мало-

відходні, енергозберігаючі і екологіч-

но чисті промислові технології, що 

забезпечують безпеку життєдіяльності 

людей та їхній захист від можливих 

наслідків аварій, катастроф і стихій-

них лих, застосовувати способи раціо-

нального використання сировинних, 

енергетичних та інших видів ресурсів 

у машинобудуванні 

Організаційно-управлінська діяльність 

ПК-18 Здатність організовувати роботу коле-

ктивів виконавців у тому числі над 

міждисциплінарними проектами 

ЗНАННЯ  

– основних методів та підходів щодо 

організації, планування, керування 

та контролю робіт з проектування, 

розроблення, післяпроектного су-

проводу та експлуатації машин зага-

льного призначення. 

УМІННЯ 

– аргументовано переконувати колег 

та партнерів у правильності пропо-

нованого рішення, вміти донести до 

інших свою позицію й відстояти її; 

– складати плани планово-запобіжних 

ремонтів та плани технічного обслу-

говування обладнання; 

– розробляти інструкції з експлуатації 

основного та допоміжного техноло-

гічного обладнання, засобів механі-

зації та автоматизації технологічних 

процесів; 

– проводити аналіз технічної докуме-

нтації на відповідність існуючим 

державним стандартам. 

 

ПК-19 Здатність здійснювати діяльність, 

пов’язану з керівництвом діями окре-

мих співробітників, надавати допомо-

гу підлеглим 

ПК-20 Здатність за стандартизованими мето-

диками складати документацію (гра-

фіки робіт, інструкції, кошториси, 

плани, заявки на матеріали й устатку-

вання тощо) і готувати звітність за 

установленими формами, готувати до-

кументацію для створення системи 

менеджменту якості на підприємстві 

ПК-21 Здатність проводити попередній аналіз 

і оцінку виробничих і невиробничих 

витрат на забезпечення необхідної 

якості продукції, аналізувати резуль-

тати діяльності підрозділів 

ПК-22 Здатність виконувати роботи зі стан-

дартизації, уніфікації та технічної під-

готовки до сертифікації технічних за-

собів, систем, процесів, устаткування 

й матеріалів, організовувати метроло-

гічне забезпечення технологічних 

процесів з використанням типових ме-

тодів контролю якості продукції 

ПК-23 Здатність готувати вихідні дані для 

вибору й обґрунтування науково-

технічних і організаційних рішень на 

основі економічних розрахунків здійс-

нених за типовими методиками 
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Код Професійні компетентності Нормативний зміст підготовки 

ПК-24 Здатність здійснювати попередні ор-

ганізаційно-планові розрахунки щодо 

створення або реорганізації виробни-

чих ділянок, планувати роботу персо-

налу й фондів оплати праці 

ПК-25 Здатність складати заявки на устатку-

вання й запасні частини, готувати тех-

нічну документацію на ремонт облад-

нання 

Науково-дослідна діяльність 

ПК-26 Здатність до систематичного вивчення 

та аналізу науково-технічної інформа-

ції, вітчизняного й закордонного дос-

віду з відповідного профілю підготов-

ки 

ЗНАННЯ 

– законів, методів і методик проведення 

наукових і прикладних досліджень та 

обробки отриманих результатів; 

– знання прикладного програмного 

забезпечення. 

УМІННЯ 

– здійснювати інформаційно-аналітичні 

дослідження заданої тематики;  

– виконувати спостереження, вимірю-

вання, складати звіт про проведені до-

слідження, аналізувати отримані ре-

зультати досліджень, готувати дані 

для оглядів та наукових публікацій; 

– забезпечувати моделювання технічних 

об’єктів і технологічних процесів з 

використанням стандартних пакетів і 

засобів автоматизації інженерних роз-

рахунків, проводити експерименти за 

заданими методиками з обробкою й 

аналізом результатів; 
– виконувати порівняльний аналіз пока-

зників працездатності виявлених ана-

логів об’єктів проектно-

конструкторських розробок. 

ПК-27 Здатність забезпечувати моделювання 

технічних об’єктів і технологічних 

процесів з використанням стандартних 

пакетів і засобів автоматизації інжене-

рних розрахунків, проводити експери-

менти за заданими методиками з об-

робкою й аналізом результатів 

ПК-28 Здатність брати участь у роботах зі 

складання наукових звітів з виконаних 

завдань та у впровадженні результатів 

досліджень і розробок у сфері профе-

сійної діяльності 

ПК-29 Здатність брати участь у роботі над 

інноваційними проектами, використо-

вуючи базові методи дослідницької 

діяльності 

 

 

8. Очікувані результати навчання за циклом професійної підготовки 

(за спеціалізацією ) 

Професійні компетентності та зміст підготовки: 

Код Професійні компетентності Зміст підготовки 

Проектно-конструкторська діяльність 

ПК-1с Використовувати ПЕОМ при 

проведенні технічних розра-

хунків у професійній інжене-

рній діяльності: кінематичні, 

параметричні розрахунки, ро-

зрахунки на міцність і жорст-

кість, та інши, що потребують 

використання ПЕОМ; 

ЗНАННЯ 

- знання та розуміння основ інженерних розрахунків 

при проектуванні і експлуатації виробів, обладнання і 

технологій; 

- механіки деформованого твердого тіла при визна-

ченні напружено-деформованого стану конструкцій; 

- загальних принципів  конструкторської підготовки 

виробництва; 
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Код Професійні компетентності Зміст підготовки 

  - необхідних параметрів для вибору типового техноло-

гічного обладнання; 

- методик виконання параметричних розрахунків техно-

логічного обладнання; 

- основ щодо розробки і модернізації спеціального тех-

нологічного обладнання; 

- організації експлуатації та ремонту технологічного 

обладнання; 

- властивостей технологічної сировини та робочих се-

редовищ; 

- основ технології переробки сировини у вироби та 

деталі; 

- основ щодо розроблення технологічних процесів; 

УМІННЯ 

- користуватися належною спеціальною термінологією 

при спілкуванні з фахівцями; 

- автоматизувати роботу у консолі користуючись мо-

жливостями ОС П ЕОМ; 

- складати блок-схеми програм для інженерних розра-

хунків на підставі аналізу алгоритмів; 

- складати програми для розрахунків на ПЕОМ корис-

туючись алгоритмічною мовою високого рівня (ФОР-

ТРАН); 

- читати, аналізувати та редагувати вихідний програм-

ний код мови високого рівня (ФОРТРАН); 

- отримувати з вихідного програмного коду об'єктний 

файл і файл, що виконується; 

- розробляти процедурно-орієнтований вихідний про-

грамний код користуючись принципами процедурного 

програмування алгоритмічною мовою високого рівня 

(ФОР ТРАН); 

- користуватись візуальними засобами програмування 

(ФОР ТРАН); 

- формулювати і будувати прості математичні моделі 

користуючись принципами моделювання; 

- користуватися чисельними методами для отримання 

рішень математичних моделей на базі ЗДР; 

- робити висновки про збіжність результатів моделю-

вання на підставі порівняння розрахункових і емпіри-

чних даних; 

- складати прості математичні моделі користуючись 

теорією розмірностей; 

- вибирати і обґрунтувати рівняння стану для  конс-

трукційних матеріалів та середовищ; 

- обирати математичні моделі для фізичних полів та 

середовищ, що взаємодіють з конструкціями; 

- визначати початкові і граничні умови та схему нава-

нтажень при моделюванні; 

- визначати напружено-деформований стан конструк-

ції при статичних та динамічних термосилових наван-

таженнях; 

- складати кінематичні схеми механізмів та розрахун-

кові схеми конструкцій використовуючи базові поло-

ження гідравліки в процесі проектування та експлуа-

тації виробів машинобудування; 

ПК-2с Застосовувати математичні 

моделі в інженерній діяльнос-

ті; 

ПК-3с Визначати напружено-

деформований стан конструк-

ції при дії статичних та дина-

мічних термосилових наван-

тажень; 
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Код Професійні компетентності Зміст підготовки 

ПК-4с Використовувати базові по-

ложення гідравліки в процесі 

проектування та експлуатації 

виробів машинобудування; 

– складати і аналізувати принципові схеми підйомно-

транспортних машин та роторно-конвеєрних ліній за-

стосовуючи положення технічної механіки; 

- виконувати кінематичні, параметричні розрахунки 

підйомно-транспортних машин та роторно-конвеєрних 

ліній застосовуючи положення технічної механіки; 

- визначати необхідність впровадження нових або ви-

конувати обґрунтовування модернізації існуючих 

процесів, технологій обладнання, користуючись по-

ложеннями нормативної літератури, результатами 

огляду сучасних літературно-патентних джерел та на-

укових досліджень; 

- складати енергетичний баланс апарата на основі ана-

лізу теплових потоків у технологічному обладнанні з 

урахуванням фазових переходів речовини, що переро-

блюються; 

- визначати параметри процесу теплопровідності ко-

ристуючись положеннями закону Фур’є, довідковими 

даними щодо теплофізичних констант речовини; 

- визначати параметри процесу тепловіддачі тепловим 

випромінюванням користуючись законами випромі-

нювання Кирхгофа, Стефана — Больцмана, довідко-

вими даними щодо теплофізичних констант; 

- виконувати розрахунок параметрів процесу тепло-

віддачі користуючись рівнянням Ньютона, значенням 

коефіцієнту тепловіддачі; 

- визначати значення коефіцієнту тепловіддачі корис-

туючись критеріями подібності, на основі критеріаль-

них рівнянь; 

- визначати коефіцієнт теплопередачі та розраховува-

ти параметри процесу теплопередачі на основі даних 

щодо конструкції апарата, видів теплообмінних про-

цесів, які відбуваються, довідкових даних щодо теп-

лофізичних констант; 

- складати симплекси, комплекси і критерії подібності 

для розглянутого процесу використовуючи теорію по-

дібності і теорію розмірностей; 

- виконувати параметричний розрахунок теплообмін-

ного апарату користуючись положеннями теорії теп-

лопередачі, на основі аналізу конструкції і процесів, 

що відбуваються в апараті; 

- розраховувати теплообмінні апарати з використанням 

експериментальних даних і даних щодо властивостей 

продукту використовуючи закони й рівняння теплопере-

дачі за допомогою стандартних методик; 

- робити обґрунтований вибір дробарок, млинів, вібра-

ційних машин, бігунів тощо, придатних для реалізації 

механічних процесів подрібнення на підставі відомос-

тей щодо властивостей, гранулометричного складу 

подрібненого матеріалу за допомогою спеціальної лі-

тератури; 

- призначати основні технологічні параметри процесів 

ПК-5с Аналізувати принципові схе-

ми підйомно-транспортних 

машин та роторно-конвеєрних 

ліній; 

ПК-6с Виконувати кінематичні, си-

лові та енергетичні розрахун-

ки  підйомно-транспортних 

машин та роторно-конвеєрних 

ліній; 

ПК-7с Визначати (обраховувати) па-

раметри підйомно-

транспортних машин та рото-

рно-конвеєрних ліній; 

ПК-8с Виконувати обґрунтовування 

модернізації підйомно-

транспортних машин та рото-

рно-конвеєрних ліній; 

ПК-9с Робити обґрунтований вибір 

обладнання для реалізації те-

плообмінних процесів та ви-

конувати їх параметричні ро-

зрахунки; 

ПК-10с Робити обґрунтований вибір 

обладнання для реалізації ме-

ханічних процесів та викону-

вати їх параметричні розраху-

нки; 

ПК-11с Робити обґрунтований вибір 

обладнання для реалізації гід-

ромеханічних процесів та ви-

конувати їх параметричні ро-

зрахунки; 

ПК-12с Здійснювати проектування 

заходів з експлуатації машин 

та технологічного обладнан-

ня; 

ПК-13с Здійснювати проектування 

заходів з ремонту і відновлен-

ню технологічного обладнан-

ня; 

ПК-14с Розробляти технологічний 

процес виготовлення виробів 

з різних видів полімерних ма-

теріалів; 

ПК-15с Будувати функціональні схе-

ми автоматизації технологіч-

них процесів; 
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Код Професійні компетентності Зміст підготовки 

ПК-16с Розробляти технологічний 

процес виготовлення виробів 

з різних видів полімерних ма-

теріалів; 

використовуючи відомості щодо хімічного складу 

компонентів подрібнених матеріалів, умов експлуата-

ції та спеціальних вимог, особливостей устаткування, 

що обране для механічних процесів; 

- проводити параметричні розрахунки типових машин 

і апаратів (подрібнювальних машин, вібраційних ма-

шин, валкових машин), що застосовуються в хімічній, 

полімерній та будівельній промисловості, використо-

вуючи відомості про технологічне призначення виро-

бу, за допомогою відомих аналітичних залежностей та 

довідкової інформації; 

- брати участь в експерименті, здійснивши його логі-

ко-математичну обробку та узагальнення його резуль-

татів використовуючи знання основ експерименту та 

інформацію щодо об’єкту (подрібнювальних машин), 

за допомогою типових методик, програм й відповідно-

го лабораторного обладнання; 

- робити обґрунтований вибір гідромеханічного обла-

днання: обладнання для повітряної і гідравлічної кла-

сифікації, обладнання для пиловловлення, фільтрів, 

центрифуг, мішалок і змішувачів, затворів і живиль-

ників на підставі відомостей щодо властивостей, гра-

нулометричного складу подрібненого матеріалу за до-

помогою каталогів і спеціальної додаткової літерату-

ри; 

- виконувати проектні і перевірочні розрахунки обла-

днання для повітряної і гідравлічної класифікації, об-

ладнання для пиловловлення, фільтрів, центрифуг, 

мішалок і змішувачів, затворів і живильників викорис-

товуючи відомості щодо складу технологічної сирови-

ни, умов експлуатації та спеціальних вимог, особливо-

стей устаткування, що обране для гідромеханічних 

процесів; 

- брати участь в експерименті, здійснивши його логі-

ко-математичну обробку та узагальнення його резуль-

татів використовуючи знання основ експерименту та 

інформацію щодо об’єкту (гідромеханічне обладнан-

ня), за допомогою типових методик, програм й відпо-

відного лабораторного обладнання; 

- вибирати типи та марки змащувальних матеріалів, 

підбираючи замінники основного змащувального ма-

теріалу використовуючи нормативно-технічну доку-

ментацію; 

- вибирати змащувальний пристрій для складальної 

одиниці використовуючи перелік змащувальних при-

строїв та технічні умови їх застосування; 

- виконувати креслення ремонтопридатних деталей 

використовуючи нормативно-технічну документацію; 

- розробляти проект організації ремонтних робіт, ви-

значаючи потребу в вантажопід`ємному обладнанні, в 

інструменті і пристроях використовуючи нормативно-

технічну документацію; 

- розробляти лінійний та сітьовий графіки капітально-

ПК-17с Призначати технологічний 

процес отримання в’яжучих; 

ПК-18с Вибирати технологічне обла-

днання для виготовлення екс-

трузійних полімерних, виро-

бів з еластомерів і реактопла-

стів та виконувати його техні-

чні розрахунки; 

ПК-19с Вибирати технологічне обла-

днання для виготовлення по-

лімерних виробів виробів таб-

летуванням, литтям під тис-

ком, пневмовакуумним і вал-

ковим формуванням та вико-

нувати його технічні розраху-

нки; 
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  го ремонту, виконуючи розрахунки тривалості опера-

ції підготовки та ремонту використовуючи матеріали 

проекту організації ремонтних робіт; 

- виконувати порівняння різних видів сировини, щодо 

придатності для виготовлення виробів з заданим фун-

кціональним призначенням користуючись експериме-

нтальними даними; 

- обирати технологію формоутворення відповідно до 

властивостей сировини та функціонального призна-

чення виробів користуючись довідковими матеріала-

ми; 

- будувати функціональні схеми автоматизації техно-

логічних процесів застосовуючи положення автомати-

зації; 

- призначати технологію отримання в’яжучих на осно-

ві базових знань щодо фізико-хімічних процесів та 

властивостей в’яжучих компонентів; 

- розраховувати зусилля формування кінцевого виробу 

використовуючи дані щодо властивості сипкої техно-

логічної сировини; 

- призначати технологічне обладнання для виготовлення 

виробів методом напівсухого формування використову-

ючи дані щодо мінералогічного, дисперсного складу та 

вологості сировини; 

- розраховувати тиск у головці та продуктивність шне-

кового преса використовуючи дані щодо технологіч-

них властивостей сировини; 

- обирати допоміжне обладнання для підготовки сиро-

вини, різання брусу та вивантаження сирцю на основі 

даних продуктивності шнекового пресу, технічних хара-

ктеристик допоміжного обладнання; 

- визначати типорозмір технологічного обладнання на 

основі аналізу конструктивно-експлуатаційних пара-

метрів виробів і деталей; 

- призначати технологічні етапи для виготовлення ви-

робів рекомендоване обладнання на підставі аналізу 

форми та матеріалу виробів і деталей; 

- вибирати конструкцію та призначати режими машин 

для реалізації екструзійних та процесів переробки 

термопластів та еластомерів та процесів пресування 

реактопластів на підставі аналізу даних і розрахунків; 

- призначати тип обладнання та технологічні етапи для 

виготовлення виробів методом таблетування, лиття 

під тиском, пневмовакуумного і валкового формуван-

ня на підставі аналізу форми і матеріалу виробів і де-

талей; 
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Виробничо-технологічна діяльність 

ПК-20с Розроблювати технологічний 

процес виготовлення деталі 

або складання машини, підби-

рати необхідне обладнання та 

інструмент; 

ЗНАННЯ 

- засобів розроблення технологічних процесів; 

- основних методів і заходів щодо організації експлуа-

тації та ремонту технологічного обладнання;  

- заходів щодо вибору типового технологічного обла-

днання для реалізації технологічного процесу; 

- заходів щодо експлуатації технологічного обладнан-

ня; 

- основних методів монтажу, демонтажу, регулювання 

та налагоджування обладнання та машин; 

- сучасних методів і засобів щодо роботи відповідно 

до вимог безпеки життєдіяльності й охорони праці 

 

УМІННЯ 

- розробляти технологічний процес виготовлення де-

талі або складання машини, підбирати необхідне об-

ладнання та інструмент застосовуючи положення ос-

нов технології машинобудування, обробки металів рі-

занням, основних залежностей та взаємозв’язків, які 

виникають при виготовленні деталей машин; 

- проектувати пристрій та визначати режими різання 

застосовуючи положення основ технології машинобу-

дування, обробки металів різанням, основних залеж-

ностей та взаємозв’язків, які виникають при виготов-

ленні деталей машин; 

- розробляти маршрутні та операційні карти застосо-

вуючи положення основ технології машинобудування, 

обробки металів різанням, технічної літератури, тех-

нологічної документації, стандартів та довідників; 

- надавати найменування деталям і розробити специ-

фікацію цієї складальної одиниці використовуючи і 

проаналізувавши креслення складальної одиниці ма-

шини; 

- складати послідовний технічний опис та схему  скла-

дальних операцій використовуючи нормативно-

технічну документацію; 

- обирати інструмент для складальних операцій вико-

ристовуючи нормативно-технічну документацію; 

- будувати лінійний та сітьовий графіки монтажу об-

ладнання з розрахунком тривалості окремих операцій і 

монтажу в цілому використовуючи нормативно-

технічну документацію; 

- розробляти операційну карту монтажу, розраховую-

чи тривалість окремих операцій і вибираючи такелаж-

ні пристрої та інструмент використовуючи норматив-

но-технічну документацію, паспорт та технічні умови 

на машину; 

- розраховувати потребу у чисельності робітників та їх 

кваліфікації, визначаючи заходи з техніки безпеки під 

час монтажу використовуючи нормативно-технічну 

документацію, лінійний та сітьовий графіки монтажу, 

ПК-21с  Здійснювати технології зби-

рання складальної одиниці 

технологічного обладнання; 

ПК-22с Здійснювати технології мон-

тажу машини на фундаменті; 

ПК-23 Здійснювати експлуатацію 

технологічного обладнання 

галузі; 

ПК-24с Здійснювати заходи з ремонту 

і відновлення технологічного 

обладнання; 

ПК-25с Проводити вимірювання зна-

чень технологічних парамет-

рів; 

ПК-26с Забезпечувати експлуатацію 

обладнання для виготовлення 

екструзійних полімерних, ви-

робів з еластомерів і реактоп-

ластів; 
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Код Професійні компетентності Зміст підготовки 

ПК-27с Застосовувати методи монта-

жу, демонтажу, регулювання 

та налагоджування обладнан-

ня та машин; 

операційну карту монтажу; 

- визначати перелік заходів для зниження зношення 

деталей обладнання використовуючи результати ана-

лізу факторів спрацьовування; 

- складати технологічний регламент для різних мето-

дів зміцнення поверхонь деталей з метою зменшення 

спрацьовування використовуючи нормативно-технічну 

документацію; 

- розробляти карти змащування обладнання викорис-

товуючи нормативно-технічну документацію та пас-

порт обладнання; 

- організовувати заготівлю змащувальних матеріалів 

використовуючи нормативно-технічну документацію; 

- визначати для конкретного матеріалу заходи щодо 

зменшення спрацьовування використовуючи результа-

ти аналізу засобів зменшення спрацьовування, діючих 

навантажень і умов праці деталі; 

- визначати зношення деталей обладнання використо-

вуючи різні способи вимірювання; 

- проводити іспити, аналіз і робити висновки за ре-

зультатами іспитів швидкості спрацьовування деталей 

від основних факторів процесу; 

- вимірювати товщину і міцність зміцненого шару ма-

теріалу деталей машин використовуючи контрольно-

вимірювальні прилади і знаряддя; 

- визначати характеристики змащувальних матеріалів 

використовуючи вимірювальні прилади та методики 

вимірювання; 

- контролювати роботу змащувального пристрою ви-

користовуючи паспортні та технічні дані; 

- проводити іспити машини після ремонту та їх аналіз 

використовуючи технічні умови, паспорт машини, ко-

нтрольно-вимірювальні прилади та методики; 

- оцінювати технічний стан складальних одиниць і де-

талей та їх ремонтопридатність використовуючи нор-

мативно-технічну документацію; 

- проводити сортування деталей та складальних оди-

ниць використовуючи результати діагностики; 

- виявляти характерні пошкодження, виконувати сор-

тування та дефектацію та складати дефектну відомість 

використовуючи деталі або складальні одиниці після 

експлуатації, візуально або за допомогою контрольно-

вимірювальних приладів та довідкової літератури; 

- організувати облік аварій і травматизму, пов`язаних з 

обладнанням використовуючи стандарт планово-

попереджувальної системи технічного обслуговування 

та ремонту обладнання; 

ПК-28с Застосовувати сучасні методи 

що забезпечують роботи від-

повідно до вимог безпеки 

життєдіяльності й охорони 

праці 

ПК-29с Здійснювати організацію ре-

монту і відновлення техноло-

гічного обладнання; 
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Код Професійні компетентності Зміст підготовки 

  - визначати похибки вимірювання, похибки та класи 

точності приладів застосовуючи положення автомати-

зації та загальні відомості про вимірювання; 

- проводити вимірювання та контроль тиску, температу-

ри, витрати (швидкості) тощо у виробничих умовах за 

допомогою відповідних контрольно-вимірювальних 

приладів; 

- проводити вимірювання значень технологічних па-

раметрів застосовуючи положення автоматизації та 

загальні відомості про вимірювання, проводити вимі-

рювання значень технологічних параметрів; 

- контролювати значення технологічних параметрів 

застосовуючи положення автоматизації та загальні ві-

домості про вимірювання; 

- забезпечити безпечну експлуатацію обладнання для 

виготовлення екструзійних полімерних, виробів з ела-

стомерів і реактопластів користуючись правилами те-

хніки безпеки; 

- забезпечити безпечну експлуатацію обладнання для 

виготовлення полімерних виробів таблетуванням, лит-

тям під тиском, пневмовакуумним і валковим форму-

ванням користуючись правилами техніки безпеки; 

- забезпечувати безаварійну і надійну роботу всіх ви-

дів обладнання і споруд, грамотну їх експлуатацію, 

своєчасний якісний ремонт і модернізацію використо-

вуючи нормативні та інструктивні документи, досяг-

нення науки і техніки і передовий досвід; 

– визначати рівень безпеки системи «людина – вироб-

ниче середовище»; орієнтуватися у факторах, які 

впливають на безпеку життєдіяльності людей викори-

стовуючи нормативні матеріали; 

– визначати нормативні рівні шкідливих і небезпечних 

факторів виробничого середовища використовуючи 

нормативні матеріали; 

- обирати ефективні засоби нормалізації виробничого 

середовища і трудового процесу; приймати рішення і 

участь у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій 

використовуючи нормативні матеріали. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

18 

Код Професійні компетентності Зміст підготовки 

Організаційно-управлінська діяльність 

  ЗНАННЯ 

- основних методів та підходів щодо організації 

експлуатації та ремонту технологічного обладнан-

ня; 

- способів діагностування власного психологічно-

го стану та почуттів; 

- нормативно-правових документів про правові 

засади під час здійснення діяльності; 

- основних методів і підходів щодо технології ре-

монтних робіт обладнання та машин 

 

УМІННЯ 

- вибирати метод ремонту обладнання використо-

вуючи нормативно-технічну документацію, пас-

порт та технічні умови; 

- складати технологічний регламент очистки вико-

ристовуючи нормативно-технічну документацію 

та можливості підприємства, вибираючи техноло-

гічний метод очистки вузлів та деталей машин; 

- оцінювати економічну доцільність та технічну 

можливість відновлення чи ремонту використову-

ючи дані щодо характерних пошкоджень деталей 

та складальних одиниць, в умовах конструктор-

ського або технологічного бюро, за допомогою 

відповідних правил та норм; 

- пропонувати технічні засоби відновлення чи ре-

монту деталей або складальної одиниці викорис-

товуючи результати аналізу характерних видів та 

розмірів пошкоджень, за допомогою нормативно-

технічних матеріалів в умовах технологічного або 

конструкторського бюро; 

- розробляти повний перелік документації для ви-

робничого процесу відновлення і ремонту деталей 

та складальних одиниць використовуючи норма-

тивно-технічну та довідкову документацію; 

- розробляти методики пробного пуску, іспитів під 

навантаженням та обкатки під навантаженням піс-

ля капітального ремонту використовуючи норма-

тивно-технічну документацію; 

- розробляти заходи техніки безпеки під час мон-

тажу, експлуатації та ремонту обладнання викори-

стовуючи нормативно-технічну та довідкову до-

кументацію; 

- проводити вступний інструктаж з техніки безпе-

ки, допоміжний інструктаж на робочому місці, ор-

ганізувавши щорічно іспити з техніки безпеки на 

робочому місці використовуючи стандарт плано-

во-попереджувальної системи технічного обслуго-

вування та ремонту обладнання; 

- формувати інформаційне забезпечення дія-

льності за допомогою технічних і комп’ютерних 

засобів використовуючи сучасні джерела інфор-

мації; 

– оперативно готувати інформаційні та інструкти-

ПК-30с Діагностувати власні психо-

логічні стани та почуття з ме-

тою забезпечення ефективної 

та безпечної діяльності; 
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Код Професійні компетентності Зміст підготовки 

ПК-31с Враховувати правові засади 

під час здійснення діяльності; 

вні документи для працівників підрозділу викори-

стовуючи стандартне програмне забезпечення з 

використанням ЕОМ; 

- організовувати роботу на виробничій діль-

ниці  використовуючи документацію дільниці, 

стандарти і технічні умови, устаткування, осна-

щення і інструменти та працюючи під керівницт-

вом досвідченого спеціаліста; 

– кваліфіковано користуватися документацією ді-

льниці; 

– уміти визначити вид та категорію травми і орга-

нізувати надання першої медичної допомоги вико-

ристовуючи набуті знання з надання першої меди-

чної допомоги; 

- контролювати дотримання правил експлуа-

тації обладнання, устаткування, оснащення, спо-

руд використовуючи затверджені інструкції та ін-

ші керівні матеріали, використовуючи нормативні, 

методичні матеріали та працюючи під керівницт-

вом досвідченого спеціаліста 

- розробляти плани відповідних випробувань з мо-

делюванням технологічного навантаження на під-

ставі методик приймально-здавальних і ресурсних 

випробувань виробу та вузлів, що цього потребу-

ють. 

ПК-32с Організувати процес обслуго-

вування обладнання; 

ПК-33с Організація щодо технології 

ремонтних робіт обладнання 

та машин; 

 

 

Код Професійні компетентності Зміст підготовки 

Науково-дослідна діяльність 

ПК-34с Здатність застосовувати мето-

ди числового моделювання у 

інженерних розрахунках; 

ЗНАННЯ 

- основних способів виконання чисельних розраху-

нків і моделювання технічного об’єкту (процесу); 

- основних базових положень опору матеріалів, тео-

рії машин і механізмів та деталей машин в процесі 

розробки проекту виробів машинобудування; 

- основних методів пошуку технічних рішень; 

- основних методів проведення патентних дослі-

джень; 

 

УМІННЯ 

- складати сіткову модель для виконання числово-

го розрахунку технічного об’єкту (процесу) корис-

туючись одним з методів побудови сіток; 
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Код Професійні компетентності Зміст підготовки 

  - виконувати числовий розрахунок технічного 

об’єкту (процесу) користуючись положеннями ме-

тоду скінченних елементів, за допомогою ПК; 

- виконувати числовий розрахунок технічного 

об’єкту (процесу) користуючись положеннями ме-

тоду скінченних різниць, за допомогою ПК. 

- готувати технічну документацію до виконання 

дослідницьких робіт; 

- проводити пошук інформації з зазначеної 

теми у галузі механічного виробництва викорис-

товуючи систему класифікації та фонди науково-

технічної інформації, за допомогою науково-

технічної літератури і комп’ютерних баз даних; 

– здійснювати статистичну обробку експери-

ментальних даних використовуючи методи мате-

матичної статистики, за допомогою обчислюваль-

ної техніки та стандартних програм; 

– складати огляд літературних та патентних дже-

рел на задану тему; 

- оформляти необхідні документи на виробничій 

дільниці із використанням комп’ютера; 

- складати анотацію, реферат, тези, науковий 

огляд тощо; 

- виконувати набір і вставки об’єктів, буду-

вати на екрані монітору графіки, таблиці та діаг-

рами використовуючи обчислювальну техніку, 

стандартні програми; 

– визначати перелік показників, що мають 

бути перевірені впродовж випробувань виробу ви-

користовуючи технічне завдання, за допомогою 

відповідних методів і технічних засобів, в тому 

числі ЕОМ і САПР; 

– розробляти стенди для моделювання технологіч-

ного навантаження обладнання, що має бути ви-

пробувано; 

- Використовуючи технічну, довідкову, нор-

мативну літературу, стандарти, технічні умови та 

нормативні і керівні матеріали на розроблювану 

технічну документацію, обчислювальну техніку, 

працюючи під керівництвом досвідченого спеціа-

ліста: 

– вибирати оптимальний тип механічного облад-

нання та обчислювати його параметри; 

- конструювати вузли обладнання, ескізи деталей 

та вузлів з натури; 

- виконувати розрахунки на міцність металевих 

конструкцій, у тому числі і за допомогою ПЕОМ; 

- вибирати конструкційні матеріали відповідно до 

їх призначення та умов роботи; 

- складати кінематичні схеми механізмів та розра-

хункові схеми конструкцій; 

- використовувати при виконанні завдань докуме-

нтацію з типових проектів та конструктивних рі-

шень, уніфікованих вузлів і виробів у тому числі й 

ПК-35с Здатність використовувати 

базові положення опору мате-

ріалів в процесі проектування 

виробів машинобудування; 

ПК-36с Здатність використовувати 

базові положення теорії ма-

шин і механізмів та деталей 

машин в процесі проектуван-

ня виробів машинобудування; 
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Код Професійні компетентності Зміст підготовки 

ПК-37с Навички роботи в комп'ютер-

них мережах, збір, аналіз та 

обробка інформації, навички 

використання програмних за-

собів; 

за допомогою комп’ютера; 

- ув’язувати прийняті проектні та конструктивні 

рішення з параметрами других розділів проектної 

розробки; 

- виконувати розрахунки механічного обладнання; 

- готувати за допомогою технічних характеристик 

устаткування та типових методик вихідні дані для 

конструювання вузлів  механічного обладнання 

виробництва використовуючи науково-технічну та 

проектну документацію; 

- вибирати доцільні елементи та прилади для конс-

трукцій зазначеного обладнання і пристроїв вико-

ристовуючи дані щодо умов роботи, а також стру-

ктури, механічних властивостей, за допомогою 

діючих стандартів, довідкової літератури та 

комп’ютерних баз даних; 

- орієнтуватися у властивостях матеріалів у залеж-

ності від їх хімічного складу, структури і терміч-

ної обробки; 

- вибирати метали у залежності від їх призначення 

і умов роботи; 

- орієнтуватися у способах та результатах обробки 

металів; 

- обґрунтовувати використання неметалевих мате-

ріалів; 

- визначати відповідність засобів вимірювань 

задачам технологічного процесу використовуючи 

нормативно-технічну документацію, за допомогою 

паспортних даних обладнання та матеріалів із ме-

трологічного забезпечення; 

– обирати доцільний склад і засоби захисту меха-

нічного устаткування використовуючи дані з влас-

тивостей протикорозійних покрить, за допомогою 

вітчизняного та світового досвіду. 

ПК-38с Основи дослідницьких нави-

чок 

ПК-39с Здатність розробляти та об-

ґрунтовувати пропозиції щодо 

модернізації технологічного 

обладнання 

ПК-40с Здатність виконувати патент-

но-літературний пошук 
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9. Перелік навчальних дисциплін циклу загальної підготовки 

(за спеціальністю) 

Код Навчальні дисципліни 
Кредитів 

ЄКТС 

І. Навчальні дисципліни природничо-наукової підготовки 50 

1 / І Хімія 4 

2 / І Вища математика 20,5 

3 / І Інженерна та комп'ютерна графіка 4 

4 / І Загальна фізика 10,5 

5 / І Теоретична механіка 11 

   

ІІ. Навчальні дисципліни базової підготовки 63,5 

1 / ІІ Технологія конструкційних матеріалів 4 

2 / ІІ Інформатика 8 

3 / ІІ Матеріалознавство 4 

4 / ІІ Механіка матеріалів і конструкцій 14 

5 / ІІ Теорія механізмів і машин 6 

6 / ІІ Теоретичні основи теплотехніки 3 

7 / ІІ Метрологія та стандартизація і сертифікація 4 

8 / ІІ Електротехніка і електроніка 3 

9 / ІІ Деталі машин і основи конструювання 5,5 

10 / ІІ Гідромеханіка та гідравліка 4 

11 / ІІ Охорона праці та цивільний захист 4 

12 / ІІ Економіка і організація виробництва 4 

ІІІ. Навчальні дисципліни базової підготовки (за вибором студентів)  15,5 

1 / ІІІ Екологічні навчальні дисципліни 2 

2 / ІІІ Переддипломна практика 7,5 

3 / ІІІ Дипломне проектування 6 

  

ІV. Навчальні дисципліни гуманітарної та соціально-економічної підго-

товки (за вибором студентів)  

24 

1 / ІV Навчальні дисципліни з історії 2 

2 / ІV Навчальні дисципліни з української мови 2 

3 / ІV Навчальні дисципліни з філософії 2 

4 / ІV Навчальні дисципліни з психології 2 

5 / ІV Навчальні дисципліни з права 2 

6 / ІV 
Соціально-гуманітарні дисципліни 

2 

7 / ІV 2 

8 / ІV Іноземна мова 6 

9 / ІV Іноземна мова професійного спрямування 4 

 

 

 

 

 

 

 



 

23 

10. Перелік навчальних дисциплін циклу професійної підготовки 

(за спеціалізацією) 

Код Навчальні дисципліни 
Кредитів 

ЄКТС 

Навчальні дисципліни професійної та практичної підготовки 65,5 

1 / с Інженерні розрахунки на ПЕОМ 5,5 

2 / с Матеріали і обладнання для виготовлення полімерних упаковок 4 

3 / с Технології і обладнання виготовлення пакувальних матеріалів 3 

4/ с Технологічні основи машинобудування 7 

5 / с Підйомно-транспортні машини та роторно-конвеєрні лінії 3 

6 / с Процеси, апарати і машини галузі 17,5 

7 / с Монтаж, експлуатація і надійність технологічного обладнання 11 

8 / с Пакувальне обладнання 11 

9 / с Модернізація технологічного обладнання 3,5 

Навчальні дисципліни професійної та -практичної підготовки  

(за вибором студентів)  

21,5 

1 / св Навчальні дисципліни з основ конструювання упаковок 4 

2 / св Навчальні дисципліни з комп’ютерного дизайну 6 

3 / св Навчальні дисципліни з розрахунку і конструювання 4,5 

4 / св Навчальні дисципліни з гідро- пневмоприводів 4 

5 / св  Навчальні дисципліни з сучасних методів розрахунку процесів та 

обладнання: 

3 
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11. Структурно-логічна схема 

12. Випускна атестація 

Випускна атестація здобувачів вищої освіти проводиться на основі аналізу успішності 

навчання, оцінювання якості вирішення випускниками задач діяльності, що передбачені 

даною Освітньо-професійною програмою та рівня сформованості компетентностей, зазна-

чених у розділах 7 та 8. 

Нормативна форма випускної атестації – захист дипломного проекту. 
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