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1. Профіль освітньої програми зі спеціальності № 133 « Галузеве 
машинобудування » (за спеціалізацією «Підйомно-транспортні, 

будівельні, дорожні машини і обладнання») 
1-Загальна інформація 

Повна назва вищого 
навчального закладу та 
структурного 
підрозділу 

Донбаська національна академія будівництва і архітектури, 
механічний факультет,  
кафедра машинобудування 
 

Ступінь вищої освіти та 
назва кваліфікації 
мовою оригіналу 

Бакалавр 
Бакалавр  з галузевого машинобудування  за спеціалізацією 
«Підйомно-транспортні,будівельні, дорожні машини і обладнання» 
 

Офіційна назва 
освітньої  програми 

«Підйомно-транспортні,будівельні, дорожні машини і обладнання» 
 

Тип диплома та обсяг 
програми 

Диплом бакалавра, одиничний, 240 кредитів ЄКТС,  
термін навчання 3 роки і 10 місяців 
 

Наявність акредитації Акредитується вперше 
Цикл/рівень НРК України – 6 рівень, FQ-EHEА– перший цикл, 

 EQF-LLL – 6 рівень 
 

Передумови  Наявність повної загальної середньої освіти 
 

Мова викладання Українська   
 

Термін дії освітньої 
програми 

5 років  
 

Інтернет-адреса 
постійного розміщення 
опису освітньої 
програми 

 donnaba.edu.ua/mechanical-engineering 

2- Мета освітньої програми 

Надати освіту в галузі механічної інженерії з широким доступом до працевлаштування, 
підготувати студентів із особливим інтересом до проектування або експлуатації підйомно-
транспортних, будівельних, дорожніх машин та обладнання для подальшого навчання. 

3- Характеристика освітньої програми 
Предметна область 
(галузь знань, 
спеціальність, 
спеціалізація ) 

Механічна інженерія/Галузеве машинобудування/ Підйомно-
транспортні, будівельні, дорожні машини і обладнання 

Орієнтація освітньої  
програми 

Освітньо- професійна 
 

Основний фокус 
освітньої програми та 
спеціалізації 

Загальна освіта в області механічної інженерії, подальша професійна 
та наукова кар’єра в області проектування або експлуатації 
підйомно-транспортних, будівельних, дорожніх машин та 
обладнання 

Особливості програми Інтеграція загальнотехнічної та спеціальної технічної підготовки за 
спеціалізацією «Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні машини 
і обладнання». Програма передбачає застосування практики на 
підприємствах машинобудівельного та будівельного секторів 
промисловості 
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4- Придатність випускників до працевлаштування  та подальшого навчання 
Придатність до 
працевлаштування 

Фахівець підготовлений до роботи в галузі економіки за ДК 
009: 2010:   

С-ПЕРЕРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
28- Виробництво машин і устатковання, н. в. і. у.  
28.22 Виробництво підіймального та вантажно-

розвантажувального устатковання  
28.92 Виробництво машин і устатковання для добувної 

промисловості та будівництва   
33- Ремонт і монтаж машин і устатковання  
33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устатковання 

промислового призначення  
Згідно з чинною редакцією Національного класифікатора 

України: Класифікатор професій (ДК 003: 2010) бакалавр з 
галузевого машинобудування може обіймати такі посади: 
КОД  ЗКППТР – 22226  Інженер - механік , 
КОД  ЗКППТР – 23485  Механік, 
КОД  ЗКППТР – 24971  Технік-конструктор (механіка), 
КОД  ЗКППТР – 25041  Технік-технолог (механіка).  

Згідно з International Standard Classification of Occupations 2008 
(ISCO-08) бакалавр з галузевого машинобудування  підготовлений 
до  роботи   : 
Major Group – 2 Professionals 

Sub-major Group – 21 Science and engineering professionals 

Minor Group –  214 Engineering professionals 
Unit Group – 2145 Mechanical engineers 

Подальше навчання Магістерські програми з механічної інженерії; міждисциплінарні 
програми, близькі до механічної інженерії (транспорт, автоматизація 
та приладобудування, виробництво та технології). 

5- Викладання та оцінювання 

Викладання та 
навчання 

Лекції, лабораторні роботи, семінари, практичні заняття в малих 
групах, самостійна робота на основі підручників та конспектів, 
консультації з викладачами, підготовка бакалаврської роботи 

Оцінювання Письмові та усні екзамени, лабораторні звіти, усні презентації, 
поточний та підсумковий контроль, курсові  роботи, 
кваліфікаційний екзамен та/або захист бакалаврської роботи 

6- Програмні компетентності 
Інтегральна 

компетентність 
 

Здатність розв’язувати спеціалізовані практичні завдання галузевого 
машинобудування, що передбачає застосування певних теорій і 
методів механічної інженерії та має ознаки комплексності й 
невизначеності умов 

Загальні 
компетентності (ЗК) 

ЗК1 Здатність застосовувати інформаційні та комунікаційні 
технології. 
ЗК2 Здатність використовувати знання у практичних ситуаціях. 
ЗК3 Здатність навчатися та оволодівати сучасними знаннями. 
ЗК4 Здатність працювати самостійно та у складі команди. 
ЗК5 Здатність шукати, обробляти та аналізувати інформацію з 
різних джерел. 
ЗК6 Здатність спілкуватися державною фаховою мовою як усно, так 
і письмово. 

ЗК7 Здатність ухвалювати обґрунтовані рішення. 
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ЗК8 Здатність працювати з іншомовною технічною документацією 
та спілкуватись іноземною мовою. 
ЗК9 Здатність діяти соціально-відповідально та громадянсько 
свідомо 

Фахові компетентності 
спеціальності (ФК) 

ФК1 Здатність застосовувати типові аналітичні методи та 
комп'ютерні програмні засоби для розв'язування інженерних завдань 
галузевого машинобудування. 
ФК2 Здатність продемонструвати знання і розуміння 
фундаментальних наукових фактів, концепцій, теорій, принципів. 
ФК3 Здатність застосовувати відповідні кількісні математичні, 
наукові та технічні методи, а також комп'ютерне програмне 
забезпечення для вирішення інженерних завдань галузевого 
машинобудування. 

ФК4 Здатність втілювати інженерні розробки для отримування 
практичних результатів. 
ФК5 Здатність розуміти завдання сучасного виробництва, 
спрямовані на задоволення потреб споживачів. 

ФК6 Здатність визначати техніко-економічну ефективність типових 
систем та їхніх складників на основі застосовування аналітичних 
методів. 

ФК7 Здатність розуміти і враховувати правові, соціальні, екологічні, 
етичні, економічні й комерційні обмеження та ризики, реалізуючи 
технічні рішення. 

ФК8 Здатність демонструвати творчий та інноваційний потенціал у 
проектних розробках. 
ФК9 Здатність використовувати знання на засадах комерційної та 
економічної діяльності. 
ФК10 Здатність розробляти плани і проекти, спрямовані на 
досягнення поставленої мети та зорієнтовані на наявні ресурси. 
ФК11 Здатність застосовувати норми галузевих стандартів. 
ФК12 Здатність використовувати знання у розв'язуванні завдань 
підвищування якості продукції та її контролювання. 
ФК13 Здатність використовувати знання, щоб вибирати 
конструкційні матеріали, устатковання, процеси. 
ФК14 Здатність демонструвати розуміння, у яких царинах можна 
використовувати інженерні знання. 

7- Програмні результати  навчання 
 ПРН1Здатність демонструвати знання і розуміння засад 

фундаментальних та інженерних наук, що лежать в основі галузевого 
машинобудування. 
ПРН2Здатність демонструвати знання з механіки і 
машинобудування та окреслювати перспективи їхнього розвитку 
ПРН3Здатність демонструвати знання і розуміння, мікропроцесорної 
техніки, систем автоматичного керування об'єктами та процесами 
галузевого машинобудування. 
ПРН4Здатність ставити та розв`язувати інженерні завдання 
галузевого машинобудування з використанням відповідних 
розрахункових і експериментальних методів  
ПРН5Здатність використовувати отримані знання в аналізуванні 
інженерних об’єктів, процесів та методів 
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ПРН6Здатність працювати з основними джерелами технічної 
інформації, зокрема, іноземною мовою. 
ПРН7Здатність експериментувати та аналізувати дані. 
ПРН8Здатність демонструвати розуміння і вміння застосовувати 
методи конструювання типових вузлів та механізмів відповідно до 
поставленого завдання. 
ПРН9Здатність обирати і застосовувати потрібне устатковання, 
інструменти та методи. 
ПРН10Здатність поєднувати теорію і практику для розв'язування 
інженерного завдання. 
ПРН11Здатність демонструвати фахові майстерність і навички. 
ПРН12Здатність розуміти проблеми охорони праці та правові 
питання і передбачати соціальні й екологічні наслідки реалізування 
технічних завдань. 
ПРН13Здатність реалізувати знання в керуванні технічними 
проектами, оцінювати ризики, передбачати можливі обмеження та 
оцінювати їхній вплив на остаточний результат 
ПРН14Здатність застосовувати засоби технічного контролювання 
для оцінювання параметрів об'єктів і процесів у галузевому 
машинобудуванні 
ПРН15Здатність демонструвати розуміння структури і служб 
підприємств галузевого машинобудування 
ПРН16Здатність розробляти деталі та вузли машин на базі систем 
автоматизованого проектування. 
ПРН17Здатність проектувати, готувати виробництво та 
експлуатувати вироби, застосовуючи автоматичні системи 
підтримування життєвого циклу. 
ПРН18Здатність успішно спілкуватися з інженерним 
співтовариством. 
ПРН19Здатність розуміти потребу самостійно навчатися впродовж 
життя. 
ПРН20Здатність використовувати знання у розв'язуванні завдання з 
підвищення якості продукції 
ПРН21Здатність демонструвати знання з наук, що сприяють 
розвитку загальної культури й соціалізації особистості  
ПРН22 Здатність демонструвати розуміння причинно-наслідкових 
зв’язків розвитку суспільства й уміння використовувати їх в 
професійній і соціальній діяльності 
ПРН23 Здатність демонструвати розуміння конструкції, основ теорії 
і розрахунку підйомно-транспортних, будівельних, дорожніх машин і 
обладнання 
ПРН24 Здатність планувати та керувати процесами ремонту 
підйомно-транспортних, будівельних, дорожніх машин і обладнання 

8- Ресурсне забезпечення реалізації програми 
Кадрове забезпечення До реалізації програми залучаються науково-педагогічні працівники 

з науковими ступенями та/або вченими званнями, а також 
висококваліфіковані спеціалісти.  
З метою підвищення фахового рівня всі науково-педагогічні 
працівники один раз на п’ять років проходять стажування, в т.ч. 
закордонні. 
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Матеріально-технічне 
забезпечення 

- навчальний корпус;  
- гуртожиток;  
- спеціалізовані лабораторії;  
- комп’ютерні класи;  
- пункт харчування;  
- точки бездротового доступу до мережі Інтернет;  
- мультимедійне обладнання;  
- спортивний зал, спортивний майданчик 

Інформаційне та 
навчально-методичне 
забезпечення 

- офіційний сайт ДонНАБА: http://donnaba.edu.ua ;  
- точки бездротового доступу до мережі Інтернет;  
- необмежений доступ до мережі Інтернет;  
- бібліотека;  
- віртуальне навчальне середовище Moodle;  
- пакет MS Office 365;  
- навчально-методичні комплекси дисциплін 
- авторські розробоки професорсько-викладацького складу 

9- Академічна мобільність 
Національна кредитна 
мобільність 

Відсутня 

Міжнародна кредитна 
мобільність 

Можливість стажування в  університетах Європи (у рамках програми 
Erasmus+) 

Навчання іноземних 
здобувачів вищої 
освіти 

Відсутнє 
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