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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА  

до навчального плану 

Код та найменування спеціальності 133 Галузеве машинобудування____ 

Рівень вищої освіти   перший  (бакалаврський)_______________ 

Спеціалізація «Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні машини і 

обладнання»                                                                                           __________ 

Освітня програма  ОПП    «Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні машини 

і обладнання»                                                                                              .  

Форма навчання     денна/заочна ________________ 

Загальний обсяг у кредитах Європейської кредитної трансферно-

накопичувальної системи та строк навчання 240 кредитів ЕCTS, термін 

навчання – 3 роки і 10 місяців_______________________________________ 

Навчальний план, затверджений Вченою радою               30.06.2016р.,           
         протокол №16;    зі змінами – 28.12.2017, протокол №32   
                                     (дата та номер протоколу) 

Відповідність вимогам стандарту вищої освіти (в разі наявності) відповідає  

Стандарту вищої освіти України  першого (бакалаврського) рівня    

спеціальності 133 Галузеве машинобудування                                        _______ 

Відповідність вимогам професійного стандарту (в разі наявності) немає 

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання наявність повної 

загальної середньої  освіти___________________________________________ 

Компетентності, 

якими повинен 

оволодіти здобувач 

Програмні 

результати 

навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, практик 
1 2 3 

I. Цикл загальної підготовки 

ЗК1 Здатність застосовувати 

інформаційні та 

комунікаційні технології. 

ПРН 6 Здатність працювати з 

основними джерелами технічної 

інформації, зокрема, іноземною 

мовою. 

Іноземна мова (за проф. 
спрямуванням) 
Інформатика  
Основи наукових досліджень та 

науково-технічна творчість 

молоді 
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1 2 3 

 ПРН 18 Здатність успішно 

спілкуватися з інженерним 

співтовариством. 

Українська мова  

Іноземна мова (за проф. 
спрямуванням) 

Соціологія  

Психологія 

ЗК2 Здатність 

використовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

ПРН 4 Здатність ставити та 

розв`язувати інженерні 

завдання галузевого 

машинобудування з 

використанням відповідних 

розрахункових і 

експериментальних методів  

Основи наукових досліджень та 
науково-технічна творчість 
молоді  

Вступ до фаху  

Теорія технічних систем 

ПРН 5 Здатність 

використовувати отримані 

знання в аналізуванні 

інженерних об’єктів, процесів 

та методів 

Економіка підприємства  

Основи наукових досліджень та 
науково-технічна творчість 
молоді  

Теорія технічних систем 

ПРН 7 Здатність 

експериментувати та 

аналізувати дані. 

Основи наукових досліджень та 
науково-технічна творчість 
молоді 

ПРН 8 Здатність демонструвати 

розуміння і вміння 

застосовувати методи 

конструювання типових вузлів 

та механізмів відповідно до 

поставленого завдання. 

Нарисна геометрія, інженерна та 
комп'ютерна графіка  

Теорія механізмів і машин  

Гідравліка, гідро- і пневмопривод  

Деталі машин 

Взаємозамінність,стандартизація 
та технічні вимірювання  

Технологічні основи 
машинобудування 

ПРН 9 Здатність обирати і 

застосовувати потрібне 

устатковання, інструменти та 

методи. 

Взаємозамінність,стандартизація 
та технічні вимірювання  

Технологічні основи 

машинобудування 

ПРН 10 Здатність поєднувати 

теорію і практику для 

розв'язування інженерного 

завдання. 

Практики 

 Кваліфікаційна робота бакалавра 
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1 2 3 

  Навчально-виробничий 
практикум  

Навчально-проектний практикум 

ПРН 11 Здатність 

демонструвати фахові 

майстерність і навички. 

Кваліфікаційна робота бакалавра  

Організація,планування і 
управління виробництвом  

Комплексна механізація, 
автоматизація і 
механозабезпеченість 
виробництва  

Модернізація та оптимальне 
проектування будівельних машин 

ПРН 13 Здатність реалізувати 

знання в керуванні технічними 

проектами, оцінювати ризики, 

передбачати можливі 

обмеження та оцінювати їхній 

вплив на остаточний результат 

Основи безпечної 
життєдіяльності та охорони 
навколишнього средовища 

Економіка підприємства 

Управління фінансами 
підприємств автомобільного 
транспорту та інвестиціями 

Етика та естетика  

Організація,планування і 
управління виробництвом  

Комплексна механізація, 
автоматизація і 
механозабезпеченість 
виробництва 

ПРН 14 Здатність 

застосовувати засоби 

технічного контролювання для 

оцінювання параметрів об'єктів 

і процесів у галузевому 

машинобудуванні 

Взаємозамінність,стандартизація 
та технічні вимірювання  

Технологічні основи 
машинобудування 

Діагностика машин  

Основи управління якістю  

Організація,планування і 
управління виробництвом  

Комплексна механізація, 
автоматизація і 
механозабезпеченість 
виробництва 
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 ПРН 15 Здатність 

демонструвати розуміння 

структури і служб підприємств 

галузевого машинобудування 

Економіка підприємства  

Основи логістики  

Організація,планування і 

управління виробництвом 

 

 

ПРН 16 Здатність розробляти 

деталі та вузли машин на базі 

систем автоматизованого 

проектування. 

Основи автоматизації 
проектування машин  

Моделювання робочих процесів 
ПТБДМО 

Модернізація та оптимальне 
проектування будівельних машин 

Комп'ютерна графіка (ПТМ) 

ПРН 17 Здатність проектувати, 

готувати виробництво та 

експлуатувати вироби, 

застосовуючи автоматичні 

системи підтримування 

життєвого циклу. 

Експлуатація та обслуговування 
машин  

Організація,планування і 
управління виробництвом  

Комплексна механізація, 
автоматизація і 
механозабезпеченість 
виробництва 

ПРН 20 Здатність 

використовувати знання у 

розв'язуванні завдання з 

підвищення якості продукції 

Якість машин  

Основи управління якістю 

ЗК3 Здатність навчатися та 

оволодівати сучасними 

знаннями. 

ПРН 19 Здатність розуміти 

потребу самостійно навчатися 

впродовж життя. 

Основи наукових досліджень та 

науково-технічна творчість 

молоді 

ЗК4 Здатність працювати 
самостійно та у складі 
команди. 

ПРН 2 Здатність демонструвати 

знання з механіки і 

машинобудування та 

окреслювати перспективи 

їхнього розвитку 

Теоретична механіка  

Теорія механізмів і машин  

Матеріалознавство та технологія 
конструкційних матеріалів  

Деталі машин  

Взаємозамінність,стандартизація 
та технічні вимірювання  

Технологічні основи 

машинобудування  
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  Основи виробництва і ремонту  

машин 

ПРН 4 Здатність ставити та 

розв`язувати інженерні 

завдання галузевого 

машинобудування з 

використанням відповідних 

розрахункових і 

експериментальних методів  

Основи наукових досліджень та 
науково-технічна творчість 
молоді  

Вступ до фаху  

Теорія технічних систем 

ПРН 5 Здатність 

використовувати отримані 

знання в аналізуванні 

інженерних об’єктів, процесів 

та методів 

Економіка підприємства  

Основи наукових досліджень та 
науково-технічна творчість 
молоді  

Теорія технічних систем 

ПРН 6 Здатність працювати з 

основними джерелами технічної 

інформації, зокрема, іноземною 

мовою. 

Іноземна мова (за проф. 
спрямуванням) 

Інформатика  

Основи наукових досліджень та 
науково-технічна творчість 
молоді 

ПРН 13 Здатність реалізувати 

знання в керуванні технічними 

проектами, оцінювати ризики, 

передбачати можливі 

обмеження та оцінювати їхній 

вплив на остаточний результат 

Основи безпечної 
життєдіяльності та охорони 
навколишнього средовища 

Економіка підприємства 

Управління фінансами 
підприємств автомобільного 
транспорту та інвестиціями 

Етика та естетика  

Організація,планування і 
управління виробництвом  

Комплексна механізація, 
автоматизація і 
механозабезпеченість 
виробництва 

ПРН 18 Здатність успішно 

спілкуватися з інженерним 

співтовариством. 

Українська мова  

Іноземна мова (за проф. 
спрямуванням) 

Соціологія  

Психологія 
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1 2 3 

ЗК5 Здатність шукати, 

обробляти та аналізувати 

інформацію з різних джерел 

ПРН 5 Здатність 

використовувати отримані 

знання в аналізуванні 

інженерних об’єктів, процесів 

та методів 

Економіка підприємства  

Основи наукових досліджень та 
науково-технічна творчість 
молоді  

Теорія технічних систем 

ПРН 6 Здатність працювати з 

основними джерелами технічної 

інформації, зокрема, іноземною 

мовою. 

Іноземна мова (за проф. 
спрямуванням) 

Інформатика  

Основи наукових досліджень та 
науково-технічна творчість 
молоді 

ПРН 7 Здатність 

експериментувати та 

аналізувати дані. 

Основи наукових досліджень та 
науково-технічна творчість 
молоді 

ПРН 18 Здатність успішно 

спілкуватися з інженерним 

співтовариством. 

Українська мова  

Іноземна мова (за проф. 
спрямуванням) 

Соціологія  

Психологія 

ПРН 19 Здатність розуміти 

потребу самостійно навчатися 

впродовж життя. 

Основи наукових досліджень та 
науково-технічна творчість 
молоді 

 

ПРН 22 Здатність 

демонструвати розуміння 

причинно-наслідкових зв’язків 

розвитку суспільства й уміння 

використовувати їх в 

професійній і соціальній 

діяльності 

Філософія  

Політологія  

Соціологія  

Економічна теорія 

ЗК6 Здатність спілкуватися 

державною фаховою мовою 

як усно, так і письмово. 

ПРН 13 Здатність реалізувати 

знання в керуванні технічними 

проектами, оцінювати ризики, 

передбачати можливі 

обмеження та оцінювати їхній 

вплив на остаточний результат 

 

 

Основи безпечної 
життєдіяльності та охорони 
навколишнього средовища 

Економіка підприємства 

Управління фінансами 
підприємств автомобільного 
транспорту та інвестиціями 

Етика та естетика  
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1 2 3 

  Організація,планування і 
управління виробництвом  

Комплексна механізація, 

автоматизація і 

механозабезпеченість 

виробництва 

ПРН 18 Здатність успішно 

спілкуватися з інженерним 

співтовариством. 

Українська мова  

Іноземна мова (за проф. 
спрямуванням) 

Соціологія  

Психологія 

ЗК7 Здатність ухвалювати 

обґрунтовані рішення. 

ПРН 1 Здатність демонструвати 

знання і розуміння засад 

фундаментальних та 

інженерних наук, що лежать в 

основі галузевого 

машинобудування. 

Вища математика  

Фізика  

Хімія  

Теоретична механіка  

Нарисна геометрія, інженерна та 
комп'ютерна графіка  

Опір матеріалів  

Математичні методи 

ПРН 2 Здатність демонструвати 

знання з механіки і 

машинобудування та 

окреслювати перспективи 

їхнього розвитку 

Теоретична механіка  

Теорія механізмів і машин  

Матеріалознавство та технологія 
конструкційних матеріалів  

Деталі машин  

Взаємозамінність,стандартизація 
та технічні вимірювання  

Технологічні основи 
машинобудування  

Основи виробництва і ремонту  
машин 

ПРН 3 Здатність демонструвати 

знання і розуміння, 

мікропроцесорної техніки, 

систем автоматичного 

керування об'єктами та 

процесами галузевого 

машинобудування. 

Основи автоматизації 
проектування машин  

Електротехніка, електроніка та 

мікропроцесорна техніка  
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1 2 3 

  Комплексна механізація, 
автоматизація і 
механозабезпеченість 
виробництва  

Робототехніка 

ПРН 4 Здатність ставити та 

розв`язувати інженерні 

завдання галузевого 

машинобудування з 

використанням відповідних 

розрахункових і 

експериментальних методів  

Основи наукових досліджень та 
науково-технічна творчість 
молоді  

Вступ до фаху  

Теорія технічних систем 

ПРН 5 Здатність 

використовувати отримані 

знання в аналізуванні 

інженерних об’єктів, процесів 

та методів 

Економіка підприємства  

Основи наукових досліджень та 
науково-технічна творчість 
молоді  

Теорія технічних систем 

ПРН 6 Здатність працювати з 

основними джерелами технічної 

інформації, зокрема, іноземною 

мовою. 

Іноземна мова (за проф. 
спрямуванням) 

Інформатика  

Основи наукових досліджень та 
науково-технічна творчість 
молоді 

ПРН 7 Здатність 

експериментувати та 

аналізувати дані. 

Основи наукових досліджень та 

науково-технічна творчість 

молоді 

ПРН 10 Здатність поєднувати 

теорію і практику для 

розв'язування інженерного 

завдання. 

Практики 

 Кваліфікаційна робота бакалавра 

Навчально-виробничий 

практикум  

ПРН 11Здатність 

демонструвати фахові 

майстерність і навички. 

Кваліфікаційна робота бакалавра  

Організація,планування і 
управління виробництвом  

Комплексна механізація, 

автоматизація і 

механозабезпеченість 

виробництва  
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1 2 3 

  Модернізація та оптимальне 

проектування будівельних машин 

ПРН 12 Здатність розуміти 

проблеми охорони праці та 

правові питання і передбачати 

соціальні й екологічні наслідки 

реалізування технічних завдань. 

Основи безпечної 
життєдіяльності та охорони 
навколишнього средовища  

Правознавство  

Етика та естетика  

Соціологія  

Релігієзнавство 
ПРН 13 Здатність реалізувати 

знання в керуванні технічними 

проектами, оцінювати ризики, 

передбачати можливі 

обмеження та оцінювати їхній 

вплив на остаточний результат 

Основи безпечної 
життєдіяльності та охорони 
навколишнього средовища 

Економіка підприємства 

Управління фінансами 
підприємств автомобільного 
транспорту та інвестиціями 

Етика та естетика  

Організація,планування і 
управління виробництвом  

Комплексна механізація, 
автоматизація і 
механозабезпеченість 
виробництва 

ПРН 14 Здатність 

застосовувати засоби 

технічного контролювання для 

оцінювання параметрів об'єктів 

і процесів у галузевому 

машинобудуванні 

Взаємозамінність,стандартизація 
та технічні вимірювання  

Технологічні основи 
машинобудування 

Діагностика машин  

Основи управління якістю  

Організація,планування і 
управління виробництвом  

Комплексна механізація, 
автоматизація і 
механозабезпеченість 
виробництва 

ПРН 18 Здатність успішно 

спілкуватися з інженерним 

співтовариством. 

 

Українська мова  

Іноземна мова (за проф. 

спрямуванням) 
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  Соціологія  

Психологія 

ЗК8 Здатність працювати з 

іншомовною технічною 

документацією та 

спілкуватись іноземною 

мовою. 

ПРН 6 Здатність працювати з 

основними джерелами технічної 

інформації, зокрема, іноземною 

мовою. 

Іноземна мова (за проф. 
спрямуванням) 

Інформатика  

Основи наукових досліджень та 
науково-технічна творчість 
молоді 

ПРН 18 Здатність успішно 

спілкуватися з інженерним 

співтовариством. 

Українська мова  

Іноземна мова (за проф. 
спрямуванням) 

Соціологія  

Психологія 

ЗК9 Здатність діяти 

соціально-відповідально та 

громадянсько свідомо 

ПРН 12 Здатність розуміти 

проблеми охорони праці та 

правові питання і передбачати 

соціальні й екологічні наслідки 

реалізування технічних завдань. 

Основи безпечної 
життєдіяльності та охорони 
навколишнього средовища  

Правознавство  

Етика та естетика  

Соціологія  

Релігієзнавство 

ПРН 18 Здатність успішно 

спілкуватися з інженерним 

співтовариством. 

Українська мова  

Іноземна мова (за проф. 
спрямуванням) 

Соціологія  

Психологія 

ПРН 19 Здатність розуміти 

потребу самостійно навчатися 

впродовж життя. 

Основи наукових досліджень та 
науково-технічна творчість 
молоді 

ПРН 21 Здатність 

демонструвати знання з наук, 

що сприяють розвитку 

загальної культури й 

соціалізації особистості 

Історія України  

Історія української культури  

Філософія  

Політологія  

Соціологія  
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  Психологія  

Релігієзнавство 

ПРН 22 Здатність 

демонструвати розуміння 

причинно-наслідкових зв’язків 

розвитку суспільства й уміння 

використовувати їх в 

професійній і соціальній 

діяльності 

Філософія  

Політологія  

Соціологія  

Економічна теорія 

II. Цикл професійної підготовки 

ФК1 Здатність застосовувати 

типові аналітичні методи та 

комп'ютерні програмні 

засоби для розв'язування 

інженерних завдань 

галузевого 

машинобудування 

ПРН 4 Здатність ставити та 

розв`язувати інженерні 

завдання галузевого 

машинобудування з 

використанням відповідних 

розрахункових і 

експериментальних методів  

Основи наукових досліджень та 
науково-технічна творчість 
молоді  

Вступ до фаху  

Теорія технічних систем 

ПРН 6 Здатність працювати з 

основними джерелами технічної 

інформації, зокрема, іноземною 

мовою. 

Іноземна мова (за проф. 
спрямуванням) 

Інформатика  

Основи наукових досліджень та 
науково-технічна творчість 
молоді 

ПРН 8 Здатність демонструвати 

розуміння і вміння 

застосовувати методи 

конструювання типових вузлів 

та механізмів відповідно до 

поставленого завдання. 

Нарисна геометрія, інженерна та 
комп'ютерна графіка  

Теорія механізмів і машин  

Гідравліка, гідро- і пневмопривод  

Деталі машин 

Взаємозамінність,стандартизація 
та технічні вимірювання  

Технологічні основи 
машинобудування 

ПРН 11 Здатність 

демонструвати фахові 

майстерність і навички. 

Кваліфікаційна робота бакалавра  

Організація,планування і 
управління виробництвом  

Комплексна механізація, 

автоматизація і 

механозабезпеченість  
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  виробництва  

Модернізація та оптимальне 

проектування будівельних машин 

ПРН 16 Здатність розробляти 

деталі та вузли машин на базі 

систем автоматизованого 

проектування. 

Основи автоматизації 
проектування машин  

Моделювання робочих процесів 
ПТБДМО 

Модернізація та оптимальне 
проектування будівельних машин 

Комп'ютерна графіка (ПТМ) 

ПРН 23 Здатність 

демонструвати розуміння 

конструкції, основ теорії і 

розрахунку підйомно-

транспортних, будівельних, 

дорожніх машин і обладнання 

Вантажопідйомна, 
транспортуюча та транспортна 
техніка  

Машини для земляних робіт 

Машини для виробництва 
будівельних матеріалів  

Дорожні машини  

Механізований інструмент  

Основи теплотехніки  

Автотракторний транспорт  

Двигуни внутрішнього згоряння 

Підйомно-транспортні машини - 

спецкурс 

ФК2 Здатність 
продемонструвати знання і 
розуміння фундаментальних 
наукових фактів, концепцій, 
теорій, принципів. 

ПРН 1 Здатність демонструвати 

знання і розуміння засад 

фундаментальних та 

інженерних наук, що лежать в 

основі галузевого 

машинобудування. 

Вища математика  

Фізика  

Хімія  

Теоретична механіка  

Нарисна геометрія, інженерна та 
комп'ютерна графіка  

Опір матеріалів  

Математичні методи 

ПРН 11 Здатність 

демонструвати фахові 

майстерність і навички 

Кваліфікаційна робота бакалавра  

Організація,планування і 

управління виробництвом 
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 .  Комплексна механізація, 
автоматизація і 
механозабезпеченість 
виробництва  

Модернізація та оптимальне 
проектування будівельних машин 

ФК3 Здатність застосовувати 
відповідні кількісні 
математичні, наукові та 
технічні методи, а також 
комп'ютерне програмне 
забезпечення для вирішення 
інженерних завдань 
галузевого 
машинобудування. 

ПРН 3 Здатність демонструвати 

знання і розуміння, 

мікропроцесорної техніки, 

систем автоматичного 

керування об'єктами та 

процесами галузевого 

машинобудування. 

Основи автоматизації 
проектування машин  

Електротехніка, електроніка та 
мікропроцесорна техніка  

Комплексна механізація, 
автоматизація і 
механозабезпеченість 
виробництва  

Робототехніка 

ПРН 4 Здатність ставити та 

розв`язувати інженерні 

завдання галузевого 

машинобудування з 

використанням відповідних 

розрахункових і 

експериментальних методів  

Основи наукових досліджень та 
науково-технічна творчість 
молоді  

Вступ до фаху  

Теорія технічних систем 

ПРН 5 Здатність 

використовувати отримані 

знання в аналізуванні 

інженерних об’єктів, процесів 

та методів 

Економіка підприємства  

Основи наукових досліджень та 
науково-технічна творчість 
молоді  

Теорія технічних систем 

ПРН 7 Здатність 

експериментувати та 

аналізувати дані. 

Основи наукових досліджень та 
науково-технічна творчість 
молоді 

ПРН 8 Здатність демонструвати 

розуміння і вміння 

застосовувати методи 

конструювання типових вузлів 

та механізмів відповідно до 

поставленого завдання. 

Нарисна геометрія, інженерна та 
комп'ютерна графіка  

Теорія механізмів і машин  

Гідравліка, гідро- і пневмопривод  

Деталі машин 

Взаємозамінність,стандартизація 
та технічні вимірювання  

Технологічні основи 
машинобудування 
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 ПРН 9 Здатність обирати і 

застосовувати потрібне 

устатковання, інструменти та 

методи. 

Взаємозамінність,стандартизація 
та технічні вимірювання  

Технологічні основи 
машинобудування 

ПРН 10 Здатність поєднувати 

теорію і практику для 

розв'язування інженерного 

завдання. 

Практики 

 Кваліфікаційна робота бакалавра 

Навчально-виробничий 

практикум  

ПРН 11 Здатність 

демонструвати фахові 

майстерність і навички. 

Кваліфікаційна робота бакалавра  

Організація,планування і 
управління виробництвом  

Комплексна механізація, 
автоматизація і 
механозабезпеченість 
виробництва  

Модернізація та оптимальне 
проектування будівельних машин 

ПРН 14 Здатність 

застосовувати засоби 

технічного контролювання для 

оцінювання параметрів об'єктів 

і процесів у галузевому 

машинобудуванні 

Взаємозамінність,стандартизація 
та технічні вимірювання  

Технологічні основи 
машинобудування 

Діагностика машин  

Основи управління якістю  

Організація,планування і 
управління виробництвом  

Комплексна механізація, 
автоматизація і 
механозабезпеченість 
виробництва 

ПРН 16 Здатність розробляти 

деталі та вузли машин на базі 

систем автоматизованого 

проектування. 

Основи автоматизації 
проектування машин  

Моделювання робочих процесів 
ПТБДМО 

Модернізація та оптимальне 
проектування будівельних машин 

Комп'ютерна графіка (ПТМ) 
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 ПРН 17Здатність проектувати, 

готувати виробництво та 

експлуатувати вироби, 

застосовуючи автоматичні 

системи підтримування 

життєвого циклу. 

Експлуатація та обслуговування 
машин  

Організація,планування і 
управління виробництвом  

Комплексна механізація, 
автоматизація і 
механозабезпеченість 
виробництва 

ПРН 23 Здатність 

демонструвати розуміння 

конструкції, основ теорії і 

розрахунку підйомно-

транспортних, будівельних, 

дорожніх машин і обладнання 

Вантажопідйомна, 
транспортуюча та транспортна 
техніка  

Машини для земляних робіт 

Машини для виробництва 
будівельних матеріалів  

Дорожні машини  

Механізований інструмент  

Основи теплотехніки  

Автотракторний транспорт  

Двигуни внутрішнього згоряння 

Підйомно-транспортні машини - 

спецкурс 

ПРН 24 Здатність планувати та 

керувати процесами ремонту 

підйомно-транспортних, 

будівельних, дорожніх машин і 

обладнання 

Основи виробництва і ремонту  
машин  

Сучасні методи ремонту машин 

ФК4 Здатність втілювати 
інженерні розробки для 
отримування практичних 
результатів. 

ПРН 4 Здатність ставити та 

розв`язувати інженерні 

завдання галузевого 

машинобудування з 

використанням відповідних 

розрахункових і 

експериментальних методів  

Основи наукових досліджень та 
науково-технічна творчість 
молоді  

Вступ до фаху  

Теорія технічних систем 

ПРН 7 Здатність 

експериментувати та 

аналізувати дані. 

Основи наукових досліджень та 

науково-технічна творчість 

молоді 

ПРН 10 Здатність поєднувати 

теорію і практику для 

розв'язування інженерного 

завдання. 

Практики 

 Кваліфікаційна робота бакалавра 
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  Навчально-виробничий 

практикум 

ПРН 11 Здатність 
демонструвати фахові 
майстерність і навички. 

Кваліфікаційна робота бакалавра  

Організація,планування і 
управління виробництвом  

Комплексна механізація, 
автоматизація і 
механозабезпеченість 
виробництва  

Модернізація та оптимальне 
проектування будівельних машин 

ПРН 16 Здатність розробляти 

деталі та вузли машин на базі 

систем автоматизованого 

проектування. 

Основи автоматизації 
проектування машин  

Моделювання робочих процесів 
ПТБДМО 

Модернізація та оптимальне 
проектування будівельних машин 

Комп'ютерна графіка (ПТМ) 

ПРН 23 Здатність 

демонструвати розуміння 

конструкції, основ теорії і 

розрахунку підйомно-

транспортних, будівельних, 

дорожніх машин і обладнання 

Вантажопідйомна, 
транспортуюча та транспортна 
техніка  

Машини для земляних робіт 

Машини для виробництва 
будівельних матеріалів  

Дорожні машини  

Механізований інструмент  

Основи теплотехніки  

Автотракторний транспорт  

Двигуни внутрішнього згоряння 

Підйомно-транспортні машини - 

спецкурс 

ФК5 Здатність розуміти 

завдання сучасного 

виробництва, спрямовані на 

задоволення потреб 

споживачів. 

ПРН 12 Здатність розуміти 

проблеми охорони праці та 

правові питання і передбачати 

соціальні й екологічні наслідки 

реалізування технічних завдань. 

Основи безпечної 
життєдіяльності та охорони 
навколишнього средовища  

Правознавство  

Етика та естетика  
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  Соціологія  

Релігієзнавство 

ПРН 13 Здатність реалізувати 

знання в керуванні технічними 

проектами, оцінювати ризики, 

передбачати можливі 

обмеження та оцінювати їхній 

вплив на остаточний результат 

Основи безпечної 
життєдіяльності та охорони 
навколишнього средовища 

Економіка підприємства 

Управління фінансами 
підприємств автомобільного 
транспорту та інвестиціями 

Етика та естетика  

Організація,планування і 
управління виробництвом  

Комплексна механізація, 
автоматизація і 
механозабезпеченість 
виробництва 

ПРН 15 Здатність 

демонструвати розуміння 

структури і служб підприємств 

галузевого машинобудування 

Економіка підприємства  

Основи логістики  

Організація,планування і 
управління виробництвом 

ПРН 17 Здатність проектувати, 

готувати виробництво та 

експлуатувати вироби, 

застосовуючи автоматичні 

системи підтримування 

життєвого циклу. 

Експлуатація та обслуговування 
машин  

Організація,планування і 
управління виробництвом  

Комплексна механізація, 
автоматизація і 
механозабезпеченість 
виробництва 

ПРН 20 Здатність 

використовувати знання у 

розв'язуванні завдання з 

підвищення якості продукції 

Якість машин  

Основи управління якістю 

ФК6 Здатність визначати 

техніко-економічну 

ефективність типових систем 

та їхніх складників на основі 

застосовування аналітичних 

методів. 

ПРН 3 Здатність демонструвати 

знання і розуміння, 

мікропроцесорної техніки, 

систем автоматичного 

керування об'єктами та 

процесами галузевого 

машинобудування. 

Основи автоматизації 
проектування машин  

Електротехніка, електроніка та 
мікропроцесорна техніка  

Комплексна механізація, 

автоматизація і 

механозабезпеченість 

виробництва  
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  Робототехніка 

ПРН 11 Здатність 

демонструвати фахові 

майстерність і навички. 

Кваліфікаційна робота бакалавра  

Організація,планування і 
управління виробництвом  

Комплексна механізація, 
автоматизація і 
механозабезпеченість 
виробництва  

Модернізація та оптимальне 
проектування будівельних машин 

ПРН 14 Здатність 

застосовувати засоби 

технічного контролювання для 

оцінювання параметрів об'єктів 

і процесів у галузевому 

машинобудуванні 

Взаємозамінність,стандартизація 
та технічні вимірювання  

Технологічні основи 
машинобудування 

Діагностика машин  

Основи управління якістю  

Організація,планування і 
управління виробництвом  

Комплексна механізація, 
автоматизація і 
механозабезпеченість 
виробництва 

ФК7 Здатність розуміти і 

враховувати правові, 

соціальні, екологічні, етичні, 

економічні й комерційні 

обмеження та ризики, 

реалізуючи технічні рішення. 

ПРН 12 Здатність розуміти 

проблеми охорони праці та 

правові питання і передбачати 

соціальні й екологічні наслідки 

реалізування технічних завдань. 

Основи безпечної 
життєдіяльності та охорони 
навколишнього средовища  

Правознавство  

Етика та естетика  

Соціологія  

Релігієзнавство 
ПРН 13 Здатність реалізувати 

знання в керуванні технічними 

проектами, оцінювати ризики, 

передбачати можливі 

обмеження та оцінювати їхній 

вплив на остаточний результат 

Основи безпечної 
життєдіяльності та охорони 
навколишнього средовища 

Економіка підприємства 

Управління фінансами 
підприємств автомобільного 
транспорту та інвестиціями 

Етика та естетика  
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  Організація,планування і 
управління виробництвом  

Комплексна механізація, 

автоматизація і 

механозабезпеченість 

виробництва 

ПРН 21 Здатність 

демонструвати знання з наук, 

що сприяють розвитку 

загальної культури й 

соціалізації особистості 

Історія України  

Історія української культури  

Філософія  

Політологія  

Соціологія  

Психологія  

Релігієзнавство 

ПРН 22 Здатність 

демонструвати розуміння 

причинно-наслідкових зв’язків 

розвитку суспільства й уміння 

використовувати їх в 

професійній і соціальній 

діяльності 

Філософія  

Політологія  

Соціологія  

Економічна теорія 

ФК8 Здатність 

демонструвати творчий та 

інноваційний потенціал у 

проектних розробках. 

ПРН 5 Здатність 

використовувати отримані 

знання в аналізуванні 

інженерних об’єктів, процесів 

та методів 

Економіка підприємства  

Основи наукових досліджень та 
науково-технічна творчість 
молоді  

Теорія технічних систем 

ПРН 7 Здатність 

експериментувати та 

аналізувати дані. 

Основи наукових досліджень та 
науково-технічна творчість 
молоді 

ПРН 11 Здатність 

демонструвати фахові 

майстерність і навички. 

Кваліфікаційна робота бакалавра  

Організація,планування і 
управління виробництвом  

Комплексна механізація, 
автоматизація і 
механозабезпеченість 
виробництва  

Модернізація та оптимальне 
проектування будівельних машин 



20 

 

1 2 3 

 ПРН 18 Здатність успішно 

спілкуватися з інженерним 

співтовариством. 

Українська мова  

Іноземна мова (за проф. 
спрямуванням) 

Соціологія  

Психологія 

ФК9 Здатність 

використовувати знання на 

засадах комерційної та 

економічної діяльності. 

ПРН 11 Здатність 

демонструвати фахові 

майстерність і навички. 

Кваліфікаційна робота бакалавра  

Організація,планування і 
управління виробництвом  

Комплексна механізація, 
автоматизація і 
механозабезпеченість 
виробництва  

Модернізація та оптимальне 
проектування будівельних машин 

ПРН 17 Здатність проектувати, 

готувати виробництво та 

експлуатувати вироби, 

застосовуючи автоматичні 

системи підтримування 

життєвого циклу. 

Експлуатація та обслуговування 
машин  

Організація,планування і 
управління виробництвом  

Комплексна механізація, 
автоматизація і 
механозабезпеченість 
виробництва 

ФК10 Здатність розробляти 

плани і проекти, спрямовані 

на досягнення поставленої 

мети та зорієнтовані на 

наявні ресурси. 

ПРН 11 Здатність 

демонструвати фахові 

майстерність і навички. 

Кваліфікаційна робота бакалавра  

Організація,планування і 
управління виробництвом  

Комплексна механізація, 
автоматизація і 
механозабезпеченість 
виробництва  

Модернізація та оптимальне 
проектування будівельних машин 

ПРН 13 Здатність реалізувати 

знання в керуванні технічними 

проектами, оцінювати ризики, 

передбачати можливі 

обмеження та оцінювати їхній 

вплив на остаточний результат 

Основи безпечної 
життєдіяльності та охорони 
навколишнього средовища 

Економіка підприємства 

Управління фінансами 

підприємств автомобільного 

транспорту та інвестиціями 
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  Етика та естетика  

Організація,планування і 
управління виробництвом  

Комплексна механізація, 

автоматизація і 

механозабезпеченість 

виробництва 

ПРН 14 Здатність 

застосовувати засоби 

технічного контролювання для 

оцінювання параметрів об'єктів 

і процесів у галузевому 

машинобудуванні 

Взаємозамінність,стандартизація 
та технічні вимірювання  

Технологічні основи 
машинобудування 

Діагностика машин  

Основи управління якістю  

Організація,планування і 
управління виробництвом  

Комплексна механізація, 
автоматизація і 
механозабезпеченість 
виробництва 

ПРН 17 Здатність проектувати, 

готувати виробництво та 

експлуатувати вироби, 

застосовуючи автоматичні 

системи підтримування 

життєвого циклу. 

Експлуатація та обслуговування 
машин  

Організація,планування і 
управління виробництвом  

Комплексна механізація, 
автоматизація і 
механозабезпеченість 
виробництва 

ФК11 Здатність 

застосовувати норми 

галузевих стандартів. 

ПРН 4 Здатність ставити та 

розв`язувати інженерні 

завдання галузевого 

машинобудування з 

використанням відповідних 

розрахункових і 

експериментальних методів  

Основи наукових досліджень та 
науково-технічна творчість 
молоді  

Вступ до фаху  

Теорія технічних систем 

ПРН 8 Здатність демонструвати 

розуміння і вміння 

застосовувати методи 

конструювання типових вузлів 

та механізмів відповідно до 

поставленого завдання. 

Нарисна геометрія, інженерна та 
комп'ютерна графіка  

Теорія механізмів і машин  

Гідравліка, гідро- і пневмопривод  

Деталі машин 
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  Взаємозамінність,стандартизація 
та технічні вимірювання  

Технологічні основи 

машинобудування 

ПРН 11 Здатність 

демонструвати фахові 

майстерність і навички. 

Кваліфікаційна робота бакалавра  

Організація,планування і 
управління виробництвом  

Комплексна механізація, 
автоматизація і 
механозабезпеченість 
виробництва  

Модернізація та оптимальне 
проектування будівельних машин 

ПРН 17 Здатність проектувати, 

готувати виробництво та 

експлуатувати вироби, 

застосовуючи автоматичні 

системи підтримування 

життєвого циклу. 

Експлуатація та обслуговування 
машин  

Організація,планування і 
управління виробництвом  

Комплексна механізація, 
автоматизація і 
механозабезпеченість 
виробництва 

ПРН 23 Здатність 

демонструвати розуміння 

конструкції, основ теорії і 

розрахунку підйомно-

транспортних, будівельних, 

дорожніх машин і обладнання 

Вантажопідйомна, 
транспортуюча та транспортна 
техніка  

Машини для земляних робіт 

Машини для виробництва 
будівельних матеріалів  

Дорожні машини  

Механізований інструмент  

Основи теплотехніки  

Автотракторний транспорт  

Двигуни внутрішнього згоряння 

Підйомно-транспортні машини - 

спецкурс 

ФК12 Здатність 

використовувати знання у 

розв'язуванні завдань 

підвищування якості  

ПРН 9 Здатність обирати і 

застосовувати потрібне 

устатковання, інструменти та 

методи. 

Взаємозамінність,стандартизація 
та технічні вимірювання  

Технологічні основи 
машинобудування 
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продукції та її 

контролювання. 

ПРН 11 Здатність 

демонструвати фахові 

майстерність і навички. 

Кваліфікаційна робота бакалавра  

Організація,планування і 
управління виробництвом  

Комплексна механізація, 
автоматизація і 
механозабезпеченість 
виробництва  

Модернізація та оптимальне 
проектування будівельних машин 

ПРН 15 Здатність 

демонструвати розуміння 

структури і служб підприємств 

галузевого машинобудування 

Економіка підприємства  

Основи логістики  

Організація,планування і 
управління виробництвом 

ПРН 17 Здатність проектувати, 

готувати виробництво та 

експлуатувати вироби, 

застосовуючи автоматичні 

системи підтримування 

життєвого циклу. 

Експлуатація та обслуговування 
машин  

Організація,планування і 
управління виробництвом  

Комплексна механізація, 
автоматизація і 
механозабезпеченість 
виробництва 

ПРН 20 Здатність 

використовувати знання у 

розв'язуванні завдання з 

підвищення якості продукції 

Якість машин  

Основи управління якістю 

ПРН 24 Здатність планувати та 

керувати процесами ремонту 

підйомно-транспортних, 

будівельних, дорожніх машин і 

обладнання 

Основи виробництва і ремонту  
машин  

Сучасні методи ремонту машин 

ФК13 Здатність 

використовувати знання, 

щоб вибирати конструкційні 

матеріали, устатковання, 

процеси. 

ПРН 9 Здатність обирати і 

застосовувати потрібне 

устатковання, інструменти та 

методи. 

Взаємозамінність,стандартизація 
та технічні вимірювання  

Технологічні основи 
машинобудування 

ПРН 11 Здатність 

демонструвати фахові 

майстерність і навички. 

Кваліфікаційна робота бакалавра  

Організація,планування і 
управління виробництвом  

Комплексна механізація, 

автоматизація і  
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  механозабезпеченість 
виробництва  

Модернізація та оптимальне 

проектування будівельних машин 

ПРН 23  Здатність 

демонструвати розуміння 

конструкції, основ теорії і 

розрахунку підйомно-

транспортних, будівельних, 

дорожніх машин і обладнання 

Вантажопідйомна, 
транспортуюча та транспортна 
техніка  

Машини для земляних робіт 

Машини для виробництва 
будівельних матеріалів  

Дорожні машини  

Механізований інструмент  

Основи теплотехніки  

Автотракторний транспорт  

Двигуни внутрішнього згоряння 

Підйомно-транспортні машини - 
спецкурс 

ПРН 24 Здатність планувати та 

керувати процесами ремонту 

підйомно-транспортних, 

будівельних, дорожніх машин і 

обладнання 

Основи виробництва і ремонту  
машин  

Сучасні методи ремонту машин 

ФК14 Здатність 

демонструвати розуміння, у 

яких царинах можна 

використовувати інженерні 

знання. 

ПРН 2 Здатність демонструвати 

знання з механіки і 

машинобудування та 

окреслювати перспективи 

їхнього розвитку 

Теоретична механіка  

Теорія механізмів і машин  

Матеріалознавство та технологія 
конструкційних матеріалів  

Деталі машин  

Взаємозамінність,стандартизація 
та технічні вимірювання  

Технологічні основи 
машинобудування  

Основи виробництва і ремонту  

машин 
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 ПРН 11 Здатність 

демонструвати фахові 

майстерність і навички 

Кваліфікаційна робота бакалавра  

Організація,планування і 
управління виробництвом  

Комплексна механізація, 
автоматизація і 
механозабезпеченість 
виробництва  

Модернізація та оптимальне 

проектування будівельних машин 

 

Інше (уразі потреби) ______________________________________________ 

 

Гарант освітньої програми    

кандидат технічних наук, доцент        ____________________ М.М. Кузнецов 

 


