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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА  

до навчального плану 

Код та найменування спеціальності 133 Галузеве машинобудування____ 

Рівень вищої освіти   другий  (магістерський)_______________ 

Спеціалізація «Підйомно-транстпортні, будівельні, дорожні машини і 

обладнання»                                                                                           __________ 

Освітня програма  ОПП  «Підйомно-транстпортні, будівельні, дорожні 

машини і обладнання»                                                                                              .  

Форма навчання     денна/заочна ________________ 

Загальний обсяг у кредитах Європейської кредитної трансферно-

накопичувальної системи та строк навчання 90 кредитів ЕCTS, термін 

навчання – 1 рік і 5 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 

вимогам Стандарту вищої освіти України  другого (магістерського) рівня        

галузі знань 13 Механічна інженерія спеціальності 133 Галузеве 

машинобудування                                     

Відповідність вимогам професійного стандарту (в разі наявності) немає 

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання наявність   

ступеня бакалавра 

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. 

ПРН6  Вміння працювати з 
різними джерелами технічної 
інформації на фізичних і 
електронних носіях, зокрема, 
іноземною мовою. 

Наукова іноземна мова 

Психологія спілкування і ораторська 
майстерність 

Інформаційні технології в наукових 

дослідженнях 
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1 2 3 

  Теорія і практика наукових 
досліджень  

Інтелектуальна власність 

Науково-виробнича практика 

Самоменеджмент 

Навчально-проектний практикум 

Кваліфікаційна робота магістра  

ПРН15 Вміння розробляти 
машини та устатко́вання 
галузевого машинобудування на 
базі систем автоматизованого 
проектування. 

 

Інформаційні технології в наукових 
дослідженнях  

Основи автоматизації машин та 
виробничих процесів 

Сучасні системи автоматизації 
проектування 

Комп’ютерна графіка (ПТБДМО)-
спецкурс   

Навчально-проектний практикум 

ПРН17 Навички результативно 

працювати самостійно та у складі 

команди. 

Наукова іноземна мова 

Психологія спілкування і ораторська 
майстерність 

Психологія і педагогіка вищої 
школи 

Самоменеджмент  

Методика викладання у вищій школі 

ПРН18 Навички успішно 

спілкуватися з інженерним 

співтовариством. 

Наукова іноземна мова 

Психологія спілкування і ораторська 
майстерність 

 Психологія і педагогіка вищої 
школи 

Самоменеджмент  

Методика викладання у вищій школі 

ЗК2  Здатність 
використовувати  
знання у практичних 
ситуаціях 

ПРН19 Вміння розуміти потребу 

самостійно навчатися впродовж 

життя. 

 

 

 

Теорія і практика наукових 
досліджень  

Інтелектуальна власність  

Сучасні проблеми, напрямки 
розвитку в проектуванні та 
технічній експлуатації машин  

Самоменеджмент  
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  Психологія і педагогіка вищої 
школи 

Методика викладання у вищій школі 

ЗК3 Здатність навчатися та 
оволодівати сучасними 
знаннями 

ПРН6  Вміння працювати з 

різними джерелами технічної 

інформації на фізичних і 

електронних носіях, зокрема, 

іноземною мовою. 

Наукова іноземна мова 

Психологія спілкування і ораторська 
майстерність 

Інформаційні технології в наукових 
дослідженнях 

Теорія і практика наукових 
досліджень  

Інтелектуальна власність 

Науково-виробнича практика 

Кваліфікаційна робота магістра  

Самоменеджмент 

Навчально-проектний практикум 

ПРН17 Навички результативно 

працювати самостійно та у складі 

команди. 

Наукова іноземна мова 

Психологія спілкування і ораторська 
майстерність 

Психологія і педагогіка вищої 
школи 

Самоменеджмент  

Методика викладання у вищій школі 
а 

ПРН19 Вміння розуміти потребу 

самостійно навчатися впродовж 

життя. 

Теорія і практика наукових 
досліджень  

Інтелектуальна власність  

Сучасні проблеми, напрямки 
розвитку в проектуванні та 
технічній експлуатації машин  

Психологія і педагогіка вищої 
школи 

Самоменеджмент  

Методика викладання у вищій школі 

ПРН22 Знання і розуміння засад 

викладання у вищій школі з 

використанням сучасних систем 

навчання 

 

Психологія і педагогіка вищої 
школи 

Методика викладання у вищій школі 
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ЗК4 Здатність працювати 
самостійно та у складі 
команди, мотивуючи на 
досягнення спільної мети. 

ПРН17 Навички результативно 

працювати самостійно та у складі 

команди. 

Наукова іноземна мова 

Психологія спілкування і ораторська 
майстерність 

Психологія і педагогіка вищої 
школи 

Самоменеджмент  

Методика викладання у вищій школі 

ПРН19 Вміння розуміти потребу 

самостійно навчатися впродовж 

життя. 

Теорія і практика наукових 
досліджень  

Інтелектуальна власність  

Сучасні проблеми, напрямки 
розвитку в проектуванні та 
технічній експлуатації машин  

Психологія і педагогіка вищої 
школи 

Самоменеджмент  

Методика викладання у вищій школі  

ПРН22 Знання і розуміння засад 

викладання у вищій школі з 

використанням сучасних систем 

навчання 

Психологія і педагогіка вищої 
школи 

Методика викладання у вищій школі 

ЗК5 Здатність шукати та 
опрацьовувати інформацію 
з різних джерел. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРН6  Вміння працювати з 

різними джерелами технічної 

інформації на фізичних і 

електронних носіях, зокрема, 

іноземною мовою. 

Наукова іноземна мова 

Психологія спілкування і ораторська 
майстерність 

Інформаційні технології в наукових 
дослідженнях 

Теорія і практика наукових 
досліджень  

Інтелектуальна власність 

Науково-виробнича практика 

Кваліфікаційна робота магістра  

Самоменеджмент 

Навчально-проектний практикум 

ПРН17 Навички результативно 

працювати самостійно та у складі 

команди. 

 

Наукова іноземна мова  

Психологія спілкування і ораторська 
майстерність  

Самоменеджмент  
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  Психологія і педагогіка вищої 
школи 

Методика викладання у вищій школі 

ПРН19 Вміння розуміти потребу 

самостійно навчатися впродовж 

життя. 

Теорія і практика наукових 
досліджень  

Інтелектуальна власність  

Сучасні проблеми, напрямки 
розвитку в проектуванні та 
технічній експлуатації машин  

Психологія і педагогіка вищої 
школи 

Самоменеджмент  

Методика викладання у вищій школі 

ПРН22 Знання і розуміння засад 

викладання у вищій школі з 

використанням сучасних систем 

навчання 

Психологія і педагогіка вищої 
школи 

Методика викладання у вищій школі 

ЗК6 Здатність 

спілкуватися  державною 

фаховою мовою як усно, 

так і письмово.. 

ПРН17 Навички результативно 

працювати самостійно та у складі 

команди. 

Наукова іноземна мова 

Психологія спілкування і ораторська 
майстерність 

Психологія і педагогіка вищої 
школи 

Самоменеджмент  

Методика викладання у вищій школі  

ПРН18 Навички успішно 

спілкуватися з інженерним 

співтовариством. 

Наукова іноземна мова 

Психологія спілкування і ораторська 
майстерність 

 Психологія і педагогіка вищої 
школи 

Самоменеджмент  

Методика викладання у вищій школі 

ПРН22 Знання і розуміння засад 

викладання у вищій школі з 

використанням сучасних систем 

навчання 

 

 

Психологія і педагогіка вищої 
школи 

Методика викладання у вищій школі 

 



6 

 

1 2 3 

ЗК 7 Здатність ухвалювати 

обґрунтовані рішення. 

ПРН4 Вміння ставити та 

розв`язувати завдання, 

застосовуючи передові інженерні 

методи розраховування 

Інформаційні технології в наукових 
дослідженнях  

Теорія і практика наукових 
досліджень  

Сучасні системи автоматизації 
проектування  

Комп’ютерна графіка (ПТБДМО)-
спецкурс 

ПРН10 Вміння поєднувати 

теорію та практику для 

розв'язування інженерного 

завдання. 

Інформаційні технології в наукових 
дослідженнях  

Теорія і практика наукових 
досліджень  

Сучасні проблеми, напрямки 
розвитку в проектуванні та 
технічній експлуатації машин  

Динаміка будівельних машин  

Цивільний захист та охорона праці в 
галузі  

Основи автоматизації машин та 
виробничих процесів  

Сучасні технології виробництва та 
ремонту машин  

Науково-виробнича практика  

Кваліфікаційна робота магістра 
Самоменеджмент  

Ергономіка  

Навчально-виробничий практикум  

Метрологічне забезпечення 
виробничих процесів технічного 
обслуговування і ремонту машин  

Формування виробничих систем в 
сервісі машин  

Сучасні системи автоматизації 
проектування  

Комп’ютерна графіка (ПТБДМО)-
спецкурс  

Навчально-проектний практикум 

ПРН19 Вміння розуміти потребу 

самостійно навчатися впродовж 

життя. 

Теорія і практика наукових 
досліджень  

Інтелектуальна власність  

Самоменеджмент  
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  Сучасні проблеми, напрямки 
розвитку в проектуванні та 
технічній експлуатації машин  

Психологія і педагогіка вищої 
школи 

Методика викладання у вищій школі 

ПРН22 Знання і розуміння засад 

викладання у вищій школі з 

використанням сучасних систем 

навчання 

Психологія і педагогіка вищої 
школи 

Методика викладання у вищій школі 

ЗК 8 Здатність працювати 

з іншомовною технічною 

документацією та 

спілкуватись іноземною 

мовою. 

ПРН6  Вміння працювати з 

різними джерелами технічної 

інформації на фізичних і 

електронних носіях, зокрема, 

іноземною мовою. 

Наукова іноземна мова 

Психологія спілкування і ораторська 
майстерність 

Інформаційні технології в наукових 
дослідженнях 

Теорія і практика наукових 
досліджень  

Інтелектуальна власність 

Науково-виробнича практика 

Кваліфікаційна робота магістра  

Самоменеджмент 

Навчально-проектний практикум 

ПРН17 Навички результативно 

працювати самостійно та у складі 

команди. 

Наукова іноземна мова  

Психологія спілкування і ораторська 
майстерність  

Психологія і педагогіка вищої 
школи 

Самоменеджмент  

Методика викладання у вищій школі  

ЗК 9 Здатність абстрактно 

мислити, генерувати нові 

ідеї, аналізувати та 

синтезувати 

ПРН2 Знання з механіки і 

машинобудування та 

спроможність окреслювати 

перспективи їхнього розвитку 

Економічне обґрунтування 
інноваційних рішень  

Інтелектуальна власність  

Сучасні проблеми, напрямки 
розвитку в проектуванні та 
технічній експлуатації машин  

Ресурсозбереження в 
машинобудуванні та на транспорті  

Динаміка будівельних машин  
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 Основи автоматизації машин та 
виробничих процесів  

Сучасні технології виробництва та 
ремонту машин  

Ергономіка  

Метрологічне забезпечення 
виробничих процесів технічного 
обслуговування і ремонту машин  

Формування виробничих систем в 
сервісі машин  

Навчально-виробничий практикум  

Навчально-проектний практикум 

ПРН5 Вміння системно 

аналізувати інженерні об’єкти, 

процеси і методи. 

Економічне обґрунтування 
інноваційних рішень 

Інформаційні технології в наукових 
дослідженнях  

Теорія і практика наукових 
досліджень  

Інтелектуальна власність  

Сучасні проблеми, напрямки 
розвитку в проектуванні та 
технічній експлуатації машин  

Основи автоматизації машин та 
виробничих процесів  

Сучасні технології виробництва та 
ремонту машин  

Самоменеджмент  

Сучасні системи автоматизації 
проектування  

Комп’ютерна графіка (ПТБДМО)-
спецкурс  

Навчально-проектний практикум 

ПРН7   Навички 

експериментування та 

аналізування результати. 

Економічне обґрунтування 

інноваційних рішень 

Інформаційні технології в наукових 
дослідженнях  

Теорія і практика наукових 

досліджень 
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ПРН17 Навички результативно 

працювати самостійно та у складі 

команди. 

Наукова іноземна мова  

Психологія спілкування і ораторська 
майстерність  

  Психологія і педагогіка вищої 
школи 

Самоменеджмент  

Методика викладання у вищій школі 

ПРН19 Вміння розуміти потребу 

самостійно навчатися впродовж 

життя. 

Теорія і практика наукових 
досліджень  

Інтелектуальна власність  

Сучасні проблеми, напрямки 
розвитку в проектуванні та 
технічній експлуатації машин  

Психологія і педагогіка вищої 
школи 

Самоменеджмент  

Методика викладання у вищій школі 

ПРН 21 Вміння створювати і 

захищати інтелектуальну 

власність. 

Теорія і практика наукових 
досліджень  

Інтелектуальна власність  

Сучасні проблеми, напрямки 
розвитку в проектуванні та 
технічній експлуатації машин  

ПРН22 Знання і розуміння засад 

викладання у вищій школі з 

використанням сучасних систем 

навчання 

Психологія і педагогіка вищої 
школи 

Методика викладання у вищій школі 

II. Цикл професійної підготовки 

ФК 1 Здатність 

удосконалювати аналітичні 

методи та комп'ютерні 

програмні засоби для 

розв'язування інженерних 

завдань галузевого 

машинобудування, 

зокрема, в умовах 

технічної невизначеності. 

ПРН1 Знання і розуміння засад 

фундаментальних математичних 

методів моделювання та 

оптимізування. 

Інформаційні технології в наукових 
дослідженнях  

Теорія і практика наукових 
досліджень  

Динаміка будівельних машин  

Метрологічне забезпечення 
виробничих процесів технічного 
обслуговування і ремонту машин  

Сучасні системи автоматизації 
проектування  

Комп’ютерна графіка (ПТБДМО)-
спецкурс 
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 ПРН4 Вміння ставити та 

розв`язувати завдання, 

застосовуючи передові інженерні 

методи розраховування 

Теорія і практика наукових 
досліджень  

Сучасні системи автоматизації 
проектування  

Комп’ютерна графіка (ПТБДМО)-
спецкурс 

ПРН8 Розуміння і вміння 

застосовувати методи 

конструювання машин та 

устатко́вання галузевого 

машинобудування 

Сучасні проблеми, напрямки 
розвитку в проектуванні та 
технічній експлуатації машин  

Динаміка будівельних машин  

Сучасні технології виробництва та 
ремонту машин  

Науково-виробнича практика  

Кваліфікаційна робота магістра  

Навчально-виробничий практикум 

Сучасні системи автоматизації 
проектування  

Комп’ютерна графіка (ПТБДМО)-
спецкурс  

Навчально-проектний практикум 

ПРН9   Вміння проектувати 

потрібне устатко́вання, 

інструменти та методи. 

Кваліфікаційна робота магістра  

Сучасні системи автоматизації 
проектування  

Комп’ютерна графіка (ПТБДМО)-
спецкурс  

Навчально-проектний практикум 

ПРН11  Фахові майстерність і 

навички. 

Сучасні проблеми, напрямки 
розвитку в проектуванні та 
технічній експлуатації машин  

Ресурсозбереження в 
машинобудуванні та на транспорті  

Динаміка будівельних машин  

Основи автоматизації машин та 
виробничих процесів 

 Сучасні технології виробництва та 
ремонту машин  

Науково-виробнича практика  

Кваліфікаційна робота магістра  

Навчально-виробничий практикум 
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  Метрологічне забезпечення 
виробничих процесів технічного 
обслуговування і ремонту машин 

Формування виробничих систем в 
сервісі машин  

Сучасні системи автоматизації 
проектування  

Комп’ютерна графіка (ПТБДМО)-
спецкурс  

Навчально-проектний практикум 

ПРН15 Вміння розробляти 

машини та устатко́вання 

галузевого машинобудування на 

базі систем автоматизованого 

проектування. 

Інформаційні технології в наукових 
дослідженнях  

Основи автоматизації машин та 
виробничих процесів 

Сучасні системи автоматизації 
проектування 

Комп’ютерна графіка (ПТБДМО)-
спецкурс   

Навчально-проектний практикум 

ФК 2 Здатність 
застосовувати передові для 
галузевого 
машинобудування наукові 
факти, концепції, теорії, 
принципи. 

ПРН2 Знання з механіки і 

машинобудування та 

спроможність окреслювати 

перспективи їхнього розвитку 

принципи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Економічне обґрунтування 
інноваційних рішень 

 Інтелектуальна власність 

Сучасні проблеми, напрямки 
розвитку в проектуванні та 
технічній експлуатації машин  

Ресурсозбереження в 
машинобудуванні та на транспорті  

Динаміка будівельних машин  

Основи автоматизації машин та 
виробничих процесів  

Сучасні технології виробництва та 
ремонту машин  

Ергономіка  

Метрологічне забезпечення 
виробничих процесів технічного 
обслуговування і ремонту машин  

Формування виробничих систем в 
сервісі машин  

Навчально-виробничий практикум  

Навчально-проектний практикум 
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 ПРН4 Вміння ставити та 

розв`язувати завдання, 

застосовуючи передові інженерні 

методи розраховування 

Інформаційні технології в наукових 
дослідженнях  

Теорія і практика наукових 
досліджень  

Сучасні системи автоматизації 
проектування  

Комп’ютерна графіка (ПТБДМО)-

спецкурс 

ПРН5 Вміння системно 

аналізувати інженерні об’єкти, 

процеси і методи. 

Економічне обґрунтування 
інноваційних рішень 

 Інформаційні технології в наукових 
дослідженнях  

Теорія і практика наукових 
досліджень  

Інтелектуальна власність  

Сучасні проблеми, напрямки 
розвитку в проектуванні та 
технічній експлуатації машин  

Основи автоматизації машин та 
виробничих процесів  

Сучасні технології виробництва та 
ремонту машин  

Самоменеджмент  

Сучасні системи автоматизації 
проектування  

Комп’ютерна графіка (ПТБДМО)-
спецкурс  

Навчально-проектний практикум 

ПРН7   Навички 

експериментування та 

аналізування результати. 

Економічне обґрунтування 
інноваційних рішень 

 Інформаційні технології в наукових 
дослідженнях  

Теорія і практика наукових 
досліджень 

ПРН8 Розуміння і вміння 

застосовувати методи 

конструювання машин та 

устатко́вання галузевого 

машинобудування 

Сучасні проблеми, напрямки 
розвитку в проектуванні та 
технічній експлуатації машин  

Динаміка будівельних машин  

Сучасні технології виробництва та 
ремонту машин  

Науково-виробнича практика  
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  Кваліфікаційна робота магістра  

Навчально-виробничий практикум 

Сучасні системи автоматизації 
проектування  

Комп’ютерна графіка (ПТБДМО)-
спецкурс  

Навчально-проектний практикум 

ПРН9   Вміння проектувати 

потрібне устатко́вання, 

інструменти та методи. 

Кваліфікаційна робота магістра  

Сучасні системи автоматизації 
проектування  

Комп’ютерна графіка (ПТБДМО)-
спецкурс  

Навчально-проектний практикум 

ПРН11  Фахові майстерність і 

навички. 

Сучасні проблеми, напрямки 
розвитку в проектуванні та 
технічній експлуатації машин  

Ресурсозбереження в 
машинобудуванні та на транспорті  

Динаміка будівельних машин  

Основи автоматизації машин та 
виробничих процесів 

 Сучасні технології виробництва та 
ремонту машин  

Науково-виробнича практика  

Кваліфікаційна робота магістра  

Метрологічне забезпечення 
виробничих процесів технічного 
обслуговування і ремонту машин 

Формування виробничих систем в 
сервісі машин  

Навчально-виробничий практикум  

Сучасні системи автоматизації 
проектування  

Комп’ютерна графіка (ПТБДМО)-
спецкурс  

Навчально-проектний практикум 

ПРН16  Вміння проектувати, 

готувати виробництво та 

експлуатувати вироби, 

застосовуючи автоматичні  

Інформаційні технології в наукових 
дослідженнях  

Основи автоматизації машин та 
виробничих процесів 
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 системи підтримування 

життєвого циклу. 

Сучасні проблеми, напрямки 

розвитку в проектуванні та 

технічній експлуатації машин  

Сучасні технології виробництва та 
ремонту машин  

Формування виробничих систем в 
сервісі машин  

Сучасні системи автоматизації 
проектування  

Комп’ютерна графіка (ПТБДМО)-
спецкурс  

Навчально-проектний практикум 

ПРН20 Навички розв'язування 

завдань з підвищення якості 

продукції. 

Сучасні проблеми, напрямки 
розвитку в проектуванні та 
технічній експлуатації машин  

Ресурсозбереження в 
машинобудуванні та на транспорті  

Цивільний захист та охорона праці в 
галузі  

Науково-виробнича практика  

Кваліфікаційна робота магістра  

Ергономіка  

Метрологічне забезпечення 
виробничих процесів технічного 
обслуговування і ремонту машин  

Формування виробничих систем в 
сервісі машин  

Навчально-виробничий практикум  

Сучасні системи автоматизації 
проектування  

Комп’ютерна графіка (ПТБДМО)-
спецкурс 

Навчально-проектний практикум  

ФК 3 Здатність 

застосовувати та 

вдосконалювати наявні 

кількісні математичні, 

наукові й технічні методи, 

а також комп'ютерні 

програмні засоби для 

розв’язування інженерних  

ПРН1 Знання і розуміння засад 

фундаментальних математичних 

методів моделювання та 

оптимізування. 

Інформаційні технології в наукових 
дослідженнях  

Теорія і практика наукових 
досліджень  

Динаміка будівельних машин  

Метрологічне забезпечення 

виробничих процесів технічного  
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завдань галузевого 

машинобудування. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 обслуговування і ремонту машин  

Сучасні системи автоматизації 
проектування  

Комп’ютерна графіка (ПТБДМО)-

спецкурс 

ПРН4 Вміння ставити та 

розв`язувати завдання, 

застосовуючи передові інженерні 

методи розраховування 

Інформаційні технології в наукових 
дослідженнях  

Теорія і практика наукових 
досліджень  

Сучасні системи автоматизації 
проектування  

Комп’ютерна графіка (ПТБДМО)-
спецкурс 

ПРН7   Навички 

експериментування та 

аналізування результати. 

Економічне обґрунтування 
інноваційних рішень 

 Інформаційні технології в наукових 
дослідженнях  

Теорія і практика наукових 
досліджень 

ПРН8 Розуміння і вміння 

застосовувати методи 

конструювання машин та 

устатко́вання галузевого 

машинобудування 

Сучасні проблеми, напрямки 
розвитку в проектуванні та 
технічній експлуатації машин  

Динаміка будівельних машин  

Сучасні технології виробництва та 
ремонту машин  

Науково-виробнича практика  

Кваліфікаційна робота магістра  

Навчально-виробничий практикум 

Сучасні системи автоматизації 
проектування  

Комп’ютерна графіка (ПТБДМО)-
спецкурс  

Навчально-проектний практикум 

ПРН9   Вміння проектувати 

потрібне устатко́вання, 

інструменти та методи. 

Кваліфікаційна робота магістра  

Сучасні системи автоматизації 
проектування  

Комп’ютерна графіка (ПТБДМО)-
спецкурс  

Навчально-проектний практикум 
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 ПРН11  Фахові майстерність і 

навички. 

Сучасні проблеми, напрямки 
розвитку в проектуванні та 
технічній експлуатації машин  

Ресурсозбереження в 
машинобудуванні та на транспорті  

Динаміка будівельних машин  

Основи автоматизації машин та 
виробничих процесів 

 Сучасні технології виробництва та 
ремонту машин  

Науково-виробнича практика  

Кваліфікаційна робота магістра  

Метрологічне забезпечення 
виробничих процесів технічного 
обслуговування і ремонту машин 

Формування виробничих систем в 
сервісі машин  

Навчально-виробничий практикум  

Сучасні системи автоматизації 
проектування  

Комп’ютерна графіка (ПТБДМО)-
спецкурс  

Навчально-проектний практикум 

ПРН15 Вміння розробляти 

машини та устатко́вання 

галузевого машинобудування на 

базі систем автоматизованого 

проектування. 

 

 

 

Інформаційні технології в наукових 
дослідженнях  

Основи автоматизації машин та 
виробничих процесів 

Сучасні системи автоматизації 
проектування 

Комп’ютерна графіка (ПТБДМО)-
спецкурс   

Навчально-проектний практикум 

ПРН16  Вміння проектувати, 

готувати виробництво та 

експлуатувати вироби, 

застосовуючи автоматичні 

системи підтримування 

життєвого циклу. 

Інформаційні технології в наукових 
дослідженнях  

Сучасні проблеми, напрямки 
розвитку в проектуванні та 
технічній експлуатації машин  

Основи автоматизації машин та 
виробничих процесів  

Сучасні технології виробництва та 
ремонту машин 
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  Формування виробничих систем в 
сервісі машин  

Сучасні системи автоматизації 
проектування  

Комп’ютерна графіка (ПТБДМО)-
спецкурс  

Навчально-проектний практикум 

ФК 4 Здатність втілювати 

передові інженерні 

розробки для отримування 

практичних результатів. 

ПРН5 Вміння системно 

аналізувати інженерні об’єкти, 

процеси і методи. 

Економічне обґрунтування 
інноваційних рішень 

 Інформаційні технології в наукових 
дослідженнях  

Теорія і практика наукових 
досліджень  

Інтелектуальна власність  

Сучасні проблеми, напрямки 
розвитку в проектуванні та 
технічній експлуатації машин  

Основи автоматизації машин та 
виробничих процесів  

Сучасні технології виробництва та 
ремонту машин  

Самоменеджмент  

Сучасні системи автоматизації 
проектування  

Комп’ютерна графіка (ПТБДМО)-
спецкурс  

Навчально-проектний практикум 

ПРН8 Розуміння і вміння 

застосовувати методи 

конструювання машин та 

устатко́вання галузевого 

машинобудування 

Сучасні проблеми, напрямки 
розвитку в проектуванні та 
технічній експлуатації машин  

Динаміка будівельних машин  

Сучасні технології виробництва та 
ремонту машин  

Науково-виробнича практика  

Кваліфікаційна робота магістра  

Навчально-виробничий практикум 

Сучасні системи автоматизації 
проектування  

Комп’ютерна графіка (ПТБДМО)-

спецкурс  
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  Навчально-проектний практикум 

ПРН9   Вміння проектувати 
потрібне устатко́вання, 
інструменти та методи. 

Кваліфікаційна робота магістра  

Сучасні системи автоматизації 
проектування  

Комп’ютерна графіка (ПТБДМО)-
спецкурс  

Навчально-проектний практикум 

ПРН10 Вміння поєднувати 
теорію та практику для 
розв'язування інженерного 
завдання. 

Інформаційні технології в наукових 
дослідженнях  

Теорія і практика наукових 
досліджень  

Сучасні проблеми, напрямки 
розвитку в проектуванні та 
технічній експлуатації машин  

Динаміка будівельних машин  

Цивільний захист та охорона праці в 
галузі  

Основи автоматизації машин та 
виробничих процесів  

Сучасні технології виробництва та 
ремонту машин  

Науково-виробнича практика  

Кваліфікаційна робота магістра 
Самоменеджмент  

Ергономіка  

Метрологічне забезпечення 
виробничих процесів технічного 
обслуговування і ремонту машин  

Формування виробничих систем в 
сервісі машин  

Навчально-виробничий практикум  

Сучасні системи автоматизації 
проектування  

Комп’ютерна графіка (ПТБДМО)-
спецкурс  

Навчально-проектний практикум 

ПРН16  Вміння проектувати, 

готувати виробництво та 

експлуатувати вироби, 

застосовуючи автоматичні 

системи підтримування  

Інформаційні технології в наукових 
дослідженнях  

Сучасні проблеми, напрямки 

розвитку в проектуванні та 

технічній експлуатації машин  
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1 2 3 

 життєвого циклу. Основи автоматизації машин та 
виробничих процесів  

Сучасні технології виробництва та 
ремонту машин  

Формування виробничих систем в 
сервісі машин  

Сучасні системи автоматизації 
проектування  

Комп’ютерна графіка (ПТБДМО)-
спецкурс  

Навчально-проектний практикум 

ПРН20 Навички розв'язування 

завдань з підвищення якості 

продукції. 

Сучасні проблеми, напрямки 
розвитку в проектуванні та 
технічній експлуатації машин  

Ресурсозбереження в 
машинобудуванні та на транспорті  

Цивільний захист та охорона праці в 
галузі  

Науково-виробнича практика  

Кваліфікаційна робота магістра  

Ергономіка  

Метрологічне забезпечення 
виробничих процесів технічного 
обслуговування і ремонту машин  

Формування виробничих систем в 
сервісі машин  

Навчально-виробничий практикум  

Сучасні системи автоматизації 
проектування  

Комп’ютерна графіка (ПТБДМО)-
спецкурс 

Навчально-проектний практикум  

ФК 5 Здатність вирішувати 

перспективні завдання 

сучасного виробництва, 

спрямовані на задоволення 

потреб споживачів.. 

ПРН5 Вміння системно 

аналізувати інженерні об’єкти, 

процеси і методи. 

Економічне обґрунтування 
інноваційних рішень 

 Інформаційні технології в наукових 
дослідженнях  

Теорія і практика наукових 
досліджень  

Інтелектуальна власність  

Самоменеджмент  
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1 2 3 

  Сучасні проблеми, напрямки 
розвитку в проектуванні та 
технічній експлуатації машин  

Основи автоматизації машин та 
виробничих процесів  

Сучасні технології виробництва та 
ремонту машин  

Сучасні системи автоматизації 
проектування  

Комп’ютерна графіка (ПТБДМО)-
спецкурс  

Навчально-проектний практикум 

ПРН8 Розуміння і вміння 

застосовувати методи 

конструювання машин та 

устатко́вання галузевого 

машинобудування 

Сучасні проблеми, напрямки 
розвитку в проектуванні та 
технічній експлуатації машин  

Динаміка будівельних машин  

Сучасні технології виробництва та 
ремонту машин  

Науково-виробнича практика  

Кваліфікаційна робота магістра  

Навчально-виробничий практикум 

Сучасні системи автоматизації 
проектування  

Комп’ютерна графіка (ПТБДМО)-
спецкурс  

Навчально-проектний практикум 

ПРН9   Вміння проектувати 

потрібне устатко́вання, 

інструменти та методи. 

Кваліфікаційна робота магістра  

Сучасні системи автоматизації 
проектування  

Комп’ютерна графіка (ПТБДМО)-
спецкурс  

Навчально-проектний практикум 

ПРН13 Вміння використовувати 

знання в керуванні технічними 

проектами, оцінювати ризики, 

передбачати можливі обмеження 

та оцінювати їхній вплив на 

остаточний результат.. 

Економічне обґрунтування 
інноваційних рішень  

Теорія і практика наукових 
досліджень  

Основи автоматизації машин та 
виробничих процесів  

Кваліфікаційна робота магістра  

Самоменеджмент 
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1 2 3 

 ПРН20 Навички розв'язування 

завдань з підвищення якості 

продукції.20 

Сучасні проблеми, напрямки 
розвитку в проектуванні та 
технічній експлуатації машин  

Ресурсозбереження в 
машинобудуванні та на транспорті  

Цивільний захист та охорона праці в 
галузі  

Науково-виробнича практика  

Кваліфікаційна робота магістра  

Ергономіка  

Метрологічне забезпечення 
виробничих процесів технічного 
обслуговування і ремонту машин  

Формування виробничих систем в 
сервісі машин  

Навчально-виробничий практикум  

Сучасні системи автоматизації 
проектування  

Комп’ютерна графіка (ПТБДМО)-
спецкурс 

Навчально-проектний практикум  

ФК 6 Здатність визначати 

техніко-економічну 

ефективність машин, 

процесів, устатко́вання й 

організації галузевого 

машинобудування та їхніх 

складників на основі 

застосовування 

аналітичних методів і 

методів комп’ютерного 

моделювання. 

ПРН5 Вміння системно 
аналізувати інженерні об’єкти, 
процеси і методи. 

Економічне обґрунтування 
інноваційних рішень 

 Інформаційні технології в наукових 
дослідженнях  

Теорія і практика наукових 
досліджень  

Інтелектуальна власність  

Сучасні проблеми, напрямки 
розвитку в проектуванні та 
технічній експлуатації машин  

Основи автоматизації машин та 
виробничих процесів  

Сучасні технології виробництва та 
ремонту машин  

Самоменеджмент  

Сучасні системи автоматизації 
проектування  

Комп’ютерна графіка (ПТБДМО)-

спецкурс  

Навчально-проектний практикум 
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1 2 3 

 ПРН11  Фахові майстерність і 

навички. 

Сучасні проблеми, напрямки 
розвитку в проектуванні та 
технічній експлуатації машин  

Ресурсозбереження в 
машинобудуванні та на транспорті  

Динаміка будівельних машин  

Основи автоматизації машин та 
виробничих процесів 

 Сучасні технології виробництва та 
ремонту машин  

Науково-виробнича практика  

Кваліфікаційна робота магістра  

Метрологічне забезпечення 
виробничих процесів технічного 
обслуговування і ремонту машин 

Формування виробничих систем в 
сервісі машин  

Навчально-виробничий практикум  

Сучасні системи автоматизації 
проектування  

Комп’ютерна графіка (ПТБДМО)-
спецкурс  

Навчально-проектний практикум 

ПРН15 Вміння розробляти 
машини та устатко́вання 
галузевого машинобудування на 
базі систем автоматизованого 
проектування. 

Інформаційні технології в наукових 
дослідженнях  

Основи автоматизації машин та 
виробничих процесів 

Сучасні системи автоматизації 
проектування 

Комп’ютерна графіка (ПТБДМО)-
спецкурс   

Навчально-проектний практикум 

ПРН20 Навички розв'язування 
завдань з підвищення якості 
продукції. 

Сучасні проблеми, напрямки 
розвитку в проектуванні та 
технічній експлуатації машин  

Ресурсозбереження в 
машинобудуванні та на транспорті  

Цивільний захист та охорона праці в 
галузі  

Науково-виробнича практика  

Кваліфікаційна робота магістра  
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1 2 3 

  Ергономіка  

Метрологічне забезпечення 
виробничих процесів технічного 
обслуговування і ремонту машин  

Формування виробничих систем в 
сервісі машин  

Навчально-виробничий практикум  

Сучасні системи автоматизації 
проектування  

Комп’ютерна графіка (ПТБДМО)-
спецкурс 

Навчально-проектний практикум  

ФК 7 Здатність 

демонструвати творчий і 

новаторський потенціал у 

проектних розробках. 

ПРН2 Знання з механіки і 
машинобудування та 
спроможність окреслювати 
перспективи їхнього розвитку 

Економічне обґрунтування 
інноваційних рішень 

 Інтелектуальна власність 

Сучасні проблеми, напрямки 
розвитку в проектуванні та 
технічній експлуатації машин  

Ресурсозбереження в 
машинобудуванні та на транспорті  

Динаміка будівельних машин  

Основи автоматизації машин та 
виробничих процесів  

Сучасні технології виробництва та 
ремонту машин  

Ергономіка  

Метрологічне забезпечення 
виробничих процесів технічного 
обслуговування і ремонту машин  

Формування виробничих систем в 
сервісі машин  

Навчально-виробничий практикум  

Навчально-проектний практикум 

ПРН5 Вміння системно 
аналізувати інженерні об’єкти, 
процеси і методи. 

Економічне обґрунтування 
інноваційних рішень 

 Інформаційні технології в наукових 
дослідженнях  

Теорія і практика наукових 

досліджень  

Інтелектуальна власність  
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1 2 3 

  Сучасні проблеми, напрямки 
розвитку в проектуванні та 
технічній експлуатації машин  

Основи автоматизації машин та 
виробничих процесів  

Сучасні технології виробництва та 
ремонту машин  

Самоменеджмент  

Сучасні системи автоматизації 
проектування  

Комп’ютерна графіка (ПТБДМО)-
спецкурс  

Навчально-проектний практикум 

ПРН7   Навички 
експериментування та 
аналізування результати. 

Економічне обґрунтування 
інноваційних рішень 

 Інформаційні технології в наукових 
дослідженнях  

Теорія і практика наукових 
досліджень 

ПРН8 Розуміння і вміння 
застосовувати методи 
конструювання машин та 
устатко́вання галузевого 
машинобудування 

Сучасні проблеми, напрямки 
розвитку в проектуванні та 
технічній експлуатації машин  

Динаміка будівельних машин  

Сучасні технології виробництва та 
ремонту машин  

Науково-виробнича практика  

Кваліфікаційна робота магістра  

Навчально-виробничий практикум 

Сучасні системи автоматизації 
проектування  

Комп’ютерна графіка (ПТБДМО)-
спецкурс  

Навчально-проектний практикум 

ПРН9   Вміння проектувати 
потрібне устатко́вання, 
інструменти та методи. 

 

 

 

Кваліфікаційна робота магістра  

Сучасні системи автоматизації 
проектування  

Комп’ютерна графіка (ПТБДМО)-
спецкурс  

Навчально-проектний практикум 
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1 2 3 

 ПРН10 Вміння поєднувати 
теорію та практику для 
розв'язування інженерного 
завдання. 

Інформаційні технології в наукових 
дослідженнях  

Теорія і практика наукових 
досліджень  

Сучасні проблеми, напрямки 
розвитку в проектуванні та 
технічній експлуатації машин  

Динаміка будівельних машин  

Цивільний захист та охорона праці в 
галузі  

Основи автоматизації машин та 
виробничих процесів  

Сучасні технології виробництва та 
ремонту машин  

Науково-виробнича практика  

Кваліфікаційна робота магістра 
Самоменеджмент  

Ергономіка  

Метрологічне забезпечення 
виробничих процесів технічного 
обслуговування і ремонту машин  

Формування виробничих систем в 
сервісі машин  

Навчально-виробничий практикум  

Сучасні системи автоматизації 
проектування  

Комп’ютерна графіка (ПТБДМО)-
спецкурс  

Навчально-проектний практикум 

ФК 8 Здатність 

використовувати знання на 

засадах комерційної та 

економічної діяльності. 

ПРН10 Вміння поєднувати 
теорію та практику для 
розв'язування інженерного 
завдання. 

Інформаційні технології в наукових 
дослідженнях  

Теорія і практика наукових 
досліджень  

Сучасні проблеми, напрямки 
розвитку в проектуванні та 
технічній експлуатації машин  

Динаміка будівельних машин  

Цивільний захист та охорона праці в 
галузі  

Основи автоматизації машин та 

виробничих процесів  
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1 2 3 

  Сучасні технології виробництва та 
ремонту машин  

Науково-виробнича практика  

Кваліфікаційна робота магістра 
Самоменеджмент  

Ергономіка  

Метрологічне забезпечення 
виробничих процесів технічного 
обслуговування і ремонту машин  

Формування виробничих систем в 
сервісі машин  

Навчально-виробничий практикум  

Сучасні системи автоматизації 
проектування  

Комп’ютерна графіка (ПТБДМО)-
спецкурс  

Навчально-проектний практикум 

ФК 9 Здатність розробляти 

плани й проекти, 

спрямовані на досягнення 

поставленої мети і 

зорієнтовані на наявні 

ресурси, розпізнавати та 

керувати чинниками, що 

впливають на витрати у 

планах і проектах. 

ПРН3 Вміння поліпшувати 
експлуатування об’єктів та 
процесів галузевого 
машинобудування на базі систем 
автоматичного керування. 

Сучасні проблеми, напрямки 
розвитку в проектуванні та 
технічній експлуатації машин  

Основи автоматизації машин та 
виробничих процесів  

Сучасні технології виробництва та 
ремонту машин  

Метрологічне забезпечення 
виробничих процесів технічного 
обслуговування і ремонту машин  

Формування виробничих систем в 
сервісі машин 

ПРН4 Вміння ставити та 
розв`язувати завдання, 
застосовуючи передові інженерні 
методи розраховування 

 

 

 

Інформаційні технології в наукових 
дослідженнях  

Теорія і практика наукових 
досліджень  

Сучасні системи автоматизації 
проектування  

Комп’ютерна графіка (ПТБДМО)-

спецкурс 

ПРН5 Вміння системно 

аналізувати інженерні об’єкти, 

процеси і методи. 

Економічне обґрунтування 
інноваційних рішень 

Інформаційні технології в наукових 

дослідженнях  
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1 2 3 

  Теорія і практика наукових 
досліджень  

Інтелектуальна власність  

Сучасні проблеми, напрямки 
розвитку в проектуванні та 
технічній експлуатації машин  

Основи автоматизації машин та 
виробничих процесів  

Сучасні технології виробництва та 
ремонту машин  

Самоменеджмент  

Сучасні системи автоматизації 
проектування  

Комп’ютерна графіка (ПТБДМО)-
спецкурс  

Навчально-проектний практикум 

ПРН10 Вміння поєднувати 
теорію та практику для 
розв'язування інженерного 
завдання. 

Інформаційні технології в наукових 
дослідженнях  

Теорія і практика наукових 
досліджень  

Сучасні проблеми, напрямки 
розвитку в проектуванні та 
технічній експлуатації машин  

Динаміка будівельних машин  

Цивільний захист та охорона праці в 
галузі  

Основи автоматизації машин та 
виробничих процесів  

Сучасні технології виробництва та 
ремонту машин  

Науково-виробнича практика  

Кваліфікаційна робота магістра 
Самоменеджмент  

Ергономіка  

Метрологічне забезпечення 
виробничих процесів технічного 
обслуговування і ремонту машин  

Формування виробничих систем в 
сервісі машин  

Навчально-виробничий практикум  

Навчально-проектний практикум 
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  Сучасні системи автоматизації 
проектування  

Комп’ютерна графіка (ПТБДМО)-

спецкурс  

ПРН13 Вміння використовувати 
знання в керуванні технічними 
проектами, оцінювати ризики, 
передбачати можливі обмеження 
та оцінювати їхній вплив на 
остаточний результат. 

Економічне обґрунтування 
інноваційних рішень  

Теорія і практика наукових 
досліджень  

Основи автоматизації машин та 
виробничих процесів  

Кваліфікаційна робота магістра  

Самоменеджмент 

ПРН14  Навички проектування 
засобів технічного 
контролювання для оцінювання 
параметрів об'єктів і процесів у 
галузевому машинобудуванні. 

Сучасні проблеми, напрямки 
розвитку в проектуванні та 
технічній експлуатації машин  

Метрологічне забезпечення 
виробничих процесів технічного 
обслуговування і ремонту машин  

Формування виробничих систем в 
сервісі машин 

ПРН16  Вміння проектувати, 

готувати виробництво та 

експлуатувати вироби, 

застосовуючи автоматичні 

системи підтримування 

життєвого циклу. 

Інформаційні технології в наукових 
дослідженнях  

Сучасні проблеми, напрямки 
розвитку в проектуванні та 
технічній експлуатації машин  

Основи автоматизації машин та 
виробничих процесів  

Сучасні технології виробництва та 
ремонту машин  

Формування виробничих систем в 
сервісі машин  

Сучасні системи автоматизації 
проектування  

Комп’ютерна графіка (ПТБДМО)-
спецкурс  

Навчально-проектний практикум 

ФК 10 Здатність 

застосовувати норми 

галузевих стандартів. 

ПРН8 Розуміння і вміння 
застосовувати методи 
конструювання машин та 
устатко́вання галузевого 
машинобудування 

Сучасні проблеми, напрямки 
розвитку в проектуванні та 
технічній експлуатації машин  

Динаміка будівельних машин  

Сучасні технології виробництва та 

ремонту машин  
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1 2 3 

  Науково-виробнича практика  

Кваліфікаційна робота магістра  

Навчально-виробничий практикум 

Сучасні системи автоматизації 
проектування  

Комп’ютерна графіка (ПТБДМО)-
спецкурс  

Навчально-проектний практикум 

ПРН9   Вміння проектувати 
потрібне устатко́вання, 
інструменти та методи. 

Кваліфікаційна робота магістра  

Сучасні системи автоматизації 
проектування  

Комп’ютерна графіка (ПТБДМО)-
спецкурс  

Навчально-проектний практикум 

ПРН11  Фахові майстерність і 
навички. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Сучасні проблеми, напрямки 
розвитку в проектуванні та 
технічній експлуатації машин  

Ресурсозбереження в 
машинобудуванні та на транспорті  

Динаміка будівельних машин  

Основи автоматизації машин та 
виробничих процесів 

 Сучасні технології виробництва та 
ремонту машин  

Науково-виробнича практика  

Кваліфікаційна робота магістра  

Метрологічне забезпечення 
виробничих процесів технічного 
обслуговування і ремонту машин 

Формування виробничих систем в 
сервісі машин  

Навчально-виробничий практикум  

Сучасні системи автоматизації 
проектування  

Комп’ютерна графіка (ПТБДМО)-
спецкурс  

Навчально-проектний практикум 
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 ПРН14  Навички проектування 
засобів технічного 
контролювання для оцінювання 
параметрів об'єктів і процесів у 
галузевому машинобудуванні. 

Сучасні проблеми, напрямки 
розвитку в проектуванні та 
технічній експлуатації машин  

Метрологічне забезпечення 
виробничих процесів технічного 
обслуговування і ремонту машин  

Формування виробничих систем в 
сервісі машин 

ПРН16  Вміння проектувати, 
готувати виробництво та 
експлуатувати вироби, 
застосовуючи автоматичні 
системи підтримування 
життєвого циклу. 

Інформаційні технології в наукових 
дослідженнях  

Сучасні проблеми, напрямки 
розвитку в проектуванні та 
технічній експлуатації машин  

Основи автоматизації машин та 
виробничих процесів  

Сучасні технології виробництва та 
ремонту машин  

Формування виробничих систем в 
сервісі машин  

Сучасні системи автоматизації 
проектування  

Комп’ютерна графіка (ПТБДМО)-
спецкурс  

Навчально-проектний практикум 

ФК 11 Здатність 

використовувати знання в 

розв'язуванні завдань 

підвищування якості 

продукції та її 

контролювання. 

ПРН8 Розуміння і вміння 
застосовувати методи 
конструювання машин та 
устатко́вання галузевого 
машинобудування 

Сучасні проблеми, напрямки 
розвитку в проектуванні та 
технічній експлуатації машин  

Динаміка будівельних машин  

Сучасні технології виробництва та 
ремонту машин  

Науково-виробнича практика  

Кваліфікаційна робота магістра  

Навчально-виробничий практикум 

Сучасні системи автоматизації 
проектування  

Комп’ютерна графіка (ПТБДМО)-
спецкурс  

Навчально-проектний практикум 

ПРН9   Вміння проектувати 
потрібне устатко́вання, 
інструменти та методи. 

Кваліфікаційна робота магістра  

Сучасні системи автоматизації 

проектування  



31 

 

1 2 3 

  Комп’ютерна графіка (ПТБДМО)-
спецкурс  

Навчально-проектний практикум 

ПРН11  Фахові майстерність і 
навички. 

Сучасні проблеми, напрямки 
розвитку в проектуванні та 
технічній експлуатації машин  

Ресурсозбереження в 
машинобудуванні та на транспорті  

Динаміка будівельних машин  

Основи автоматизації машин та 
виробничих процесів 

 Сучасні технології виробництва та 
ремонту машин  

Науково-виробнича практика  

Кваліфікаційна робота магістра  

Метрологічне забезпечення 
виробничих процесів технічного 
обслуговування і ремонту машин 

Формування виробничих систем в 
сервісі машин  

Навчально-виробничий практикум  

Сучасні системи автоматизації 
проектування  

Комп’ютерна графіка (ПТБДМО)-
спецкурс  

Навчально-проектний практикум 

ПРН14  Навички проектування 
засобів технічного 
контролювання для оцінювання 
параметрів об'єктів і процесів у 
галузевому машинобудуванні. 

Сучасні проблеми, напрямки 
розвитку в проектуванні та 
технічній експлуатації машин  

Метрологічне забезпечення 
виробничих процесів технічного 
обслуговування і ремонту машин  

Формування виробничих систем в 
сервісі машин 

ПРН16  Вміння проектувати, 
готувати виробництво та 
експлуатувати вироби, 
застосовуючи автоматичні 
системи підтримування 
життєвого циклу. 

Інформаційні технології в наукових 
дослідженнях  

Сучасні проблеми, напрямки 
розвитку в проектуванні та 
технічній експлуатації машин  

Основи автоматизації машин та 

виробничих процесів  

Навчально-проектний практикум 
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  Сучасні технології виробництва та 
ремонту машин  

Формування виробничих систем в 
сервісі машин  

Сучасні системи автоматизації 
проектування  

Комп’ютерна графіка (ПТБДМО)-

спецкурс  

ФК 12 Здатність 

демонструвати розуміння, 

у яких царинах можна 

використовувати інженерні 

знання. 

ПРН2 Знання з механіки і 
машинобудування та 
спроможність окреслювати 
перспективи їхнього розвитку 

Економічне обґрунтування 
інноваційних рішень 

 Інтелектуальна власність 

Сучасні проблеми, напрямки 
розвитку в проектуванні та 
технічній експлуатації машин  

Ресурсозбереження в 
машинобудуванні та на транспорті  

Динаміка будівельних машин  

Основи автоматизації машин та 
виробничих процесів  

Сучасні технології виробництва та 
ремонту машин  

Ергономіка  

Метрологічне забезпечення 
виробничих процесів технічного 
обслуговування і ремонту машин  

Формування виробничих систем в 
сервісі машин  

Навчально-виробничий практикум  

Навчально-проектний практикум 

ПРН5 Вміння системно 
аналізувати інженерні об’єкти, 
процеси і методи. 

Економічне обґрунтування 
інноваційних рішень 

 Інформаційні технології в наукових 
дослідженнях  

Теорія і практика наукових 
досліджень  

Інтелектуальна власність  

Сучасні проблеми, напрямки 

розвитку в проектуванні та 

технічній експлуатації машин  

Самоменеджмент  

Навчально-проектний практикум 
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  Основи автоматизації машин та 
виробничих процесів  

Сучасні технології виробництва та 
ремонту машин  

Сучасні системи автоматизації 
проектування  

Комп’ютерна графіка (ПТБДМО)-

спецкурс  

ПРН10 Вміння поєднувати 
теорію та практику для 
розв'язування інженерного 
завдання. 

Інформаційні технології в наукових 
дослідженнях  

Теорія і практика наукових 
досліджень  

Сучасні проблеми, напрямки 
розвитку в проектуванні та 
технічній експлуатації машин  

Динаміка будівельних машин  

Цивільний захист та охорона праці в 
галузі  

Основи автоматизації машин та 
виробничих процесів  

Сучасні технології виробництва та 
ремонту машин  

Науково-виробнича практика  

Кваліфікаційна робота магістра 
Самоменеджмент  

Ергономіка  

Метрологічне забезпечення 
виробничих процесів технічного 
обслуговування і ремонту машин  

Формування виробничих систем в 
сервісі машин  

Навчально-виробничий практикум  

Сучасні системи автоматизації 
проектування  

Комп’ютерна графіка (ПТБДМО)-
спецкурс  

Навчально-проектний практикум 

ФК 13 Здатність 

застосовувати системний 

підхід для розв’язування 

інженерних завдань. 

ПРН5 Вміння системно 
аналізувати інженерні об’єкти, 
процеси і методи. 

Економічне обґрунтування 
інноваційних рішень 

 Інформаційні технології в наукових 
дослідженнях  
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  Теорія і практика наукових 
досліджень  

Інтелектуальна власність  

Сучасні проблеми, напрямки 
розвитку в проектуванні та 
технічній експлуатації машин  

Основи автоматизації машин та 
виробничих процесів  

Сучасні технології виробництва та 
ремонту машин  

Самоменеджмент  

Сучасні системи автоматизації 
проектування  

Комп’ютерна графіка (ПТБДМО)-
спецкурс  

Навчально-проектний практикум 

ПРН10 Вміння поєднувати 
теорію та практику для 
розв'язування інженерного 
завдання. 

Інформаційні технології в наукових 
дослідженнях  

Теорія і практика наукових 
досліджень  

Сучасні проблеми, напрямки 
розвитку в проектуванні та 
технічній експлуатації машин  

Динаміка будівельних машин  

Цивільний захист та охорона праці в 
галузі  

Основи автоматизації машин та 
виробничих процесів  

Сучасні технології виробництва та 
ремонту машин  

Науково-виробнича практика  

Кваліфікаційна робота магістра  

Самоменеджмент  

Ергономіка  

Метрологічне забезпечення 
виробничих процесів технічного 
обслуговування і ремонту машин  

Формування виробничих систем в 
сервісі машин  

Сучасні системи автоматизації 
проектування  
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  Навчально-виробничий практикум  

Комп’ютерна графіка (ПТБДМО)-
спецкурс  

Навчально-проектний практикум 

ПРН16  Вміння проектувати, 
готувати виробництво та 
експлуатувати вироби, 
застосовуючи автоматичні 
системи підтримування 
життєвого циклу. 

Інформаційні технології в наукових 
дослідженнях  

Сучасні проблеми, напрямки 
розвитку в проектуванні та 
технічній експлуатації машин  

Основи автоматизації машин та 
виробничих процесів  

Сучасні технології виробництва та 
ремонту машин  

Формування виробничих систем в 
сервісі машин  

Сучасні системи автоматизації 
проектування  

Комп’ютерна графіка (ПТБДМО)-
спецкурс  

Навчально-проектний практикум 

ПРН 21 Вміння створювати і 
захищати інтелектуальну 
власність. 

Теорія і практика наукових 
досліджень  

Інтелектуальна власність  

Сучасні проблеми, напрямки 
розвитку в проектуванні та 
технічній експлуатації машин 

ФК 14 Здатність керувати 

проектами та оцінювати 

їхні результати. 

ПРН3 Вміння поліпшувати 
експлуатування об’єктів та 
процесів галузевого 
машинобудування на базі систем 
автоматичного керування. 

Сучасні проблеми, напрямки 
розвитку в проектуванні та 
технічній експлуатації машин  

Основи автоматизації машин та 
виробничих процесів  

Сучасні технології виробництва та 
ремонту машин  

Метрологічне забезпечення 
виробничих процесів технічного 
обслуговування і ремонту машин  

Формування виробничих систем в 
сервісі машин 

ПРН13 Вміння використовувати 
знання в керуванні технічними 
проектами, оцінювати ризики, 
передбачати можливі обмеження 

Економічне обґрунтування 

інноваційних рішень 

Теорія і практика наукових 
досліджень  
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 та оцінювати їхній вплив на 
остаточний результат. 

Основи автоматизації машин та 
виробничих процесів  

Кваліфікаційна робота магістра  

Самоменеджмент  

ФК 15 Здатність 

демонструвати розуміння 

вимог до інженерної 

діяльності щодо 

забезпечування сталого 

розвитку. 

ПРН2 Знання з механіки і 
машинобудування та 
спроможність окреслювати 
перспективи їхнього розвитку 

Економічне обґрунтування 
інноваційних рішень 

 Інтелектуальна власність 

Сучасні проблеми, напрямки 
розвитку в проектуванні та 
технічній експлуатації машин  

Ресурсозбереження в 
машинобудуванні та на транспорті  

Динаміка будівельних машин  

Основи автоматизації машин та 
виробничих процесів  

Сучасні технології виробництва та 
ремонту машин  

Ергономіка  

Метрологічне забезпечення 
виробничих процесів технічного 
обслуговування і ремонту машин  

Формування виробничих систем в 
сервісі машин  

Навчально-виробничий практикум  

Навчально-проектний практикум 

ПРН10 Вміння поєднувати 
теорію та практику для 
розв'язування інженерного 
завдання. 

Інформаційні технології в наукових 
дослідженнях  

Теорія і практика наукових 
досліджень  

Сучасні проблеми, напрямки 
розвитку в проектуванні та 
технічній експлуатації машин  

Динаміка будівельних машин  

Цивільний захист та охорона праці в 
галузі  

Основи автоматизації машин та 
виробничих процесів  

Сучасні технології виробництва та 
ремонту машин  

Науково-виробнича практика 
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  Кваліфікаційна робота магістра  

Самоменеджмент  

Ергономіка  

Метрологічне забезпечення 
виробничих процесів технічного 
обслуговування і ремонту машин  

Формування виробничих систем в 
сервісі машин  

Навчально-виробничий практикум  

Сучасні системи автоматизації 
проектування  

Комп’ютерна графіка (ПТБДМО)-
спецкурс  

Навчально-проектний практикум 

ПРН11  Фахові майстерність і 
навички. 

Сучасні проблеми, напрямки 
розвитку в проектуванні та 
технічній експлуатації машин  

Ресурсозбереження в 
машинобудуванні та на транспорті  

Динаміка будівельних машин  

Основи автоматизації машин та 
виробничих процесів 

 Сучасні технології виробництва та 
ремонту машин  

Науково-виробнича практика  

Кваліфікаційна робота магістра  

Метрологічне забезпечення 
виробничих процесів технічного 
обслуговування і ремонту машин 

Формування виробничих систем в 
сервісі машин  

Навчально-виробничий практикум  

Сучасні системи автоматизації 
проектування  

Комп’ютерна графіка (ПТБДМО)-
спецкурс  

Навчально-проектний практикум 

ПРН12  Розуміння проблем 
забезпечування сталого розвитку, 
при виконанні технічних завдань. 

Економічне обґрунтування 
інноваційних рішень 
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  Сучасні проблеми, напрямки 
розвитку в проектуванні та 
технічній експлуатації машин 

Цивільний захист та охорона праці в 

галузі 

ПРН20 Навички розв'язування 
завдань з підвищення якості 
продукції. 

Сучасні проблеми, напрямки 
розвитку в проектуванні та 
технічній експлуатації машин  

Ресурсозбереження в 
машинобудуванні та на транспорті  

Цивільний захист та охорона праці в 
галузі  

Науково-виробнича практика  

Кваліфікаційна робота магістра  

Ергономіка  

Метрологічне забезпечення 
виробничих процесів технічного 
обслуговування і ремонту машин  

Формування виробничих систем в 
сервісі машин  

Навчально-виробничий практикум  

Сучасні системи автоматизації 
проектування  

Комп’ютерна графіка (ПТБДМО)-
спецкурс 

Навчально-проектний практикум  

ФК 16 Здатність 

створювати і вміння 

захищати інтелектуальну 

власність. 

ПРН10 Вміння поєднувати 
теорію та практику для 
розв'язування інженерного 
завдання. 

Інформаційні технології в наукових 
дослідженнях  

Теорія і практика наукових 
досліджень  

Сучасні проблеми, напрямки 
розвитку в проектуванні та 
технічній експлуатації машин  

Динаміка будівельних машин  

Цивільний захист та охорона праці в 
галузі  

Основи автоматизації машин та 
виробничих процесів  

Сучасні технології виробництва та 

ремонту машин 

Науково-виробнича практика  
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  Кваліфікаційна робота магістра  

Самоменеджмент  

Ергономіка  

Метрологічне забезпечення 
виробничих процесів технічного 
обслуговування і ремонту машин  

Формування виробничих систем в 
сервісі машин  

Навчально-виробничий практикум  

Сучасні системи автоматизації 
проектування  

Комп’ютерна графіка (ПТБДМО)-
спецкурс  

Навчально-проектний практикум 

ПРН 21 Вміння створювати і 
захищати інтелектуальну 
власність. 

Теорія і практика наукових 
досліджень  

Інтелектуальна власність  

Сучасні проблеми, напрямки 
розвитку в проектуванні та 
технічній експлуатації машин 

 

Інше (уразі потреби) ______________________________________________ 

 

Гарант освітньої програми    кандидат технічних наук, доцент, в.о.завідувача        

кафедри машинобудування    

                                                                  ___________________О.В.Гаврюков   

 


