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

дорожні машини і обладнання») 
 

1-Загальна інформація 
Повна назва вищого 
навчального закладу та 
структурного підрозділу 

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

Ступінь вищої освіти та 
назва кваліфікації мовою 
оригіналу 

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

Офіційна назва освітньої  
програми 

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

Тип диплома та обсяг 
програми 

Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС,  
термін навчання  1 рік і 5 місяців 
 

Наявність акредитації  Не акредитована 
 

Цикл/рівень НРК України – 7рівень, FQ-EHEА– другий цикл, 
 EQF-LLL – 7 рівень 
 

Передумови  Наявність ступеня бакалавра  
 

Мова викладання Українська   
 

Термін дії освітньої 
програми 

5 років  
 

Інтернет-адреса 
постійного розміщення 
опису освітньої програми 

 donnaba.edu.ua/mechanical-engineering 

2- Мета освітньої програми 

Готувати фахівців, здатних розробляти нові та удосконалювати наявні конструкції  підйомно-
транспортних, будівельних, дорожніх машин і обладнання, застосовувати сучасні методи 
проектування на основі моделювання об’єктів та процесів. 

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

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

Орієнтація освітньої  
програми 

Освітньо- професійна 
Акцент на підготовку фахівців, здатних до виробничо-
технологічної, організаційно-управлінської, науково-дослідної, 
конструкторської, технологічної, проектної діяльності на 
машинобудівних підприємствах усіх форм власності  

Основний фокус освітньої 
програми та спеціалізації 

Загальна освіта в галузі механічної інженерії (галузеве 
машинобудування) 
Проектування та експлуатація підйомно-транспортних, будівельних 
та  дорожніх машин    
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Особливості програми Програма передбачає застосування практики на підприємствах 
машинобудівельного та будівельного секторів промисловості, 
інтеграцію фахової та педагогічної підготовки викладання спеціальних 
дисциплін . 

4- Придатність випускників до працевлаштування  та подальшого навчання 
Придатність до 
працевлаштування 

Фахівець підготовлений до роботи в галузі економіки за ДК 
009: 2010:   
        С-ПЕРЕРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 

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

розвантажувального устатковання  
28.92 Виробництво машин і устатковання для добувної 

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

промислового призначення  
        М-ПРОФЕСІЙНА, НАУКОВА ТА ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

71-діяльність у сферах архітектури та інжинірингу;технічні 
випробування та дослідження 

71.2 Технічні випробування та дослідження 
         P – ОСВІТА. 
      85 – Освіта. 
      85.41 – Професійно-технічна освіта на рівні вищого професійно-
технічного закладу;  
      85.42 – Вища освіта. 
  Згідно з чинною редакцією Національного класифікатора України: 
Класифікатор професій (ДК 003: 2010)  може виконувати 
професійні роботи: 
Розділ 1 – Законодавці, вищі державні службовці, керівники, ме- 
неджери (управителі). 
Підрозділ 12 – Керівники підприємств, установ та організацій. 
Клас 122 – Керівники виробничих та інших основних підрозділів. 
Підклас 1222.2 – Начальники (інші керівники) та майстри вироб- 
ничих дільниць (підрозділів) у промисловості. 
Розділ 2 – Професіонали. 
Підрозділ 21 – Професіонали в галузі фізичних, математичних та 
технічних наук. 
Клас 214 – Професіонали в галузі архітектури та інженерної 
справи. 
Підклас 2145.2 – Інженери-механіки; 2149.2 – Інженери (інші га- 
лузі інженерної справи) 
Підрозділ 23 – Викладачі. 
Клас 231 – Викладачі університетів та вищих навчальних закла- 
дів. 
Підклас 2310.2 – Інші викладачі університетів та вищих навчаль- 
них закладів 
Клас 232- Викладачі середніх навчальних закладів 
Підклас 2320 – Викладачі середніх навчальних закладів 
 та обіймати первинні посади за професійним спрямуванням: 
23394 Майстер виробництва 
23389 Майстер з експлуатації та ремонту машин і механізмів 
23967 Начальник виробництва 
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24043 Начальник зміни (промисловість) 
23844 Начальник комплексу(автоматизованого вантажного, 
виробничого перевантажувального забезпечення) 
22211  Інженер -конструктор (механіка)  
22493  Інженер-технолог (механіка) 
22317  Інженер з механізації та автоматизації виробничих процесів 
22260  Інженер з впровадження нової техніки й технології 
22369  Інженер з патентної та винахідницької роботи 
22326  Інженер з налогодження і випробувань 
22396  Інженер з проектування механізованих розробок 
22293  Інженер з якості 
20199 Асистент 
24420 Викладач професійно-технічного навчального закладу 
Згідно з International Standard Classification of Occupations 2008 
(ISCO-08) магістр  з галузевого машинобудування   підготовлений 
до  роботи   : 
Major Group – 1 Managers. 
Sub-major Group – 13 Production and specialized services managers. 
Minor Group – 132 Manufacturing, mining construction and distribution 
managers. 
Unit Group – 1321 Manufacturing managers. 
Sub-major Group – 12 Administrative and commercial managers. 
Minor Group – 122 Sales, marketing and development managers. 
Unit Group – 1223 Research and development managers. 
Major Group – 2 Professionals 

Sub-major Group – 21 Science and engineering professionals 

Minor Group –  214 Engineering professionals 
Unit Group – 2141 Industrial and production engineers 
Sub-major Group – 23 –Teaching professionals 
Minor Group –  231 University and higher education teachers 
Unit Group –2310 University and higher education teachers 
Minor Group –  232 Vocational education teachers 
Unit Group –2320 Vocational education teachers 

Подальше навчання Можливе продовження освіти за третім (доктор філософії) рівнем 
вищої освіти 

5- Викладання та оцінювання 

Викладання та навчання Комбінація лекцій, практичних занять із розв’язання проблем, 
виконання курсових проектів та робіт, дослідницькі лабораторні 
роботи, підготовка заключної (магістерської) роботи 

Оцінювання Письмові та усні екзамени, презентації, захист магістерської роботи 
6- Програмні компетентності 

Інтегральна 
компетентність 

 

Здатність розв’язувати складні  завдання і проблеми галузевого 
машинобудування, що передбачає здійснення інновацій та 
характеризується невизначеністю умов і вимог 

Загальні 
компетентності 

спеціальності (ЗК) 

ЗК 1 Здатність застосовувати інформаційні та комунікаційні 
технології. 
ЗК 2 Здатність використовувати знання у практичних ситуаціях. 
ЗК 3 Здатність навчатися та оволодівати сучасними знаннями 
ЗК 4 Здатність працювати самостійно та у складі команди, 
мотивуючи на досягнення спільної мети. 
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ЗК 5 Здатність шукати та опрацьовувати інформацію з різних 
джерел. 
ЗК 6 Здатність спілкуватися державною фаховою мовою як усно, 
так і письмово. 
ЗК 7 Здатність ухвалювати обґрунтовані рішення. 
ЗК 8 Здатність працювати з іншомовною технічною документацією 
та спілкуватись іноземною мовою. 
ЗК 9 Здатність абстрактно мислити, генерувати нові ідеї, 
аналізувати та синтезувати 

Фахові компетентності 
спеціальності (ФК) 

ФК 1 Здатність удосконалювати аналітичні методи та комп'ютерні 
програмні засоби для розв'язування інженерних завдань галузевого 
машинобудування, зокрема, в умовах технічної невизначеності. 

ФК 2 Здатність застосовувати передові для галузевого 
машинобудування наукові факти, концепції, теорії, принципи. 
ФК 3 Здатність застосовувати та вдосконалювати наявні кількісні 
математичні, наукові й технічні методи, а також комп'ютерні 
програмні засоби для розв’язування інженерних завдань галузевого 
машинобудування. 
ФК 4 Здатність втілювати передові інженерні розробки для 
отримування практичних результатів. 
ФК 5 Здатність вирішувати перспективні завдання сучасного 
виробництва, спрямовані на задоволення потреб споживачів. 
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. 
ФК 7 Здатність демонструвати творчий і новаторський потенціал у 
проектних розробках. 
ФК 8 Здатність використовувати знання на засадах комерційної та 
економічної діяльності. 
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. 

ФК 10 Здатність застосовувати норми галузевих стандартів. 
ФК 11 Здатність використовувати знання в розв'язуванні завдань 
підвищування якості продукції та її контролювання. 
ФК 12 Здатність демонструвати розуміння, у яких царинах можна 
використовувати інженерні знання. 
ФК 13 Здатність застосовувати системний підхід для розв’язування 
інженерних завдань. 
ФК 14 Здатність керувати проектами та оцінювати їхні результати. 
ФК 15 Здатність демонструвати розуміння вимог до інженерної 
діяльності щодо забезпечування сталого розвитку. 
ФК 16 Здатність створювати і вміння захищати інтелектуальну 
власність. 
7- Програмні результати  навчання 

 ПРН1 Знання і розуміння засад фундаментальних математичних 
методів моделювання та оптимізування. 

ПРН2 Знання з механіки і машинобудування та спроможність 
окреслювати перспективи їхнього розвитку 
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ПРН3 Вміння поліпшувати експлуатування об’єктів та процесів 
галузевого машинобудування на базі систем автоматичного 
керування. 
ПРН4 Вміння ставити та розв`язувати завдання, застосовуючи 
передові інженерні методи розраховування 
ПРН5 Вміння системно аналізувати інженерні об’єкти, процеси і 
методи. 

ПРН6  Вміння працювати з різними джерелами технічної 
інформації на фізичних і електронних носіях, зокрема, іноземною 
мовою. 
ПРН7   Навички експериментування та аналізування результати. 
ПРН8 Розуміння і вміння застосовувати методи конструювання 
машин та устатко́вання галузевого машинобудування. 
ПРН9   Вміння проектувати потрібне устатко́вання, інструменти та 
методи. 
ПРН10 Вміння поєднувати теорію та практику для розв'язування 
інженерного завдання. 
ПРН11  Фахові майстерність і навички. 
ПРН12  Розуміння проблем забезпечування сталого розвитку, при 
виконанні технічних завдань. 
ПРН13 Вміння використовувати знання в керуванні технічними 
проектами, оцінювати ризики, передбачати можливі обмеження та 
оцінювати їхній вплив на остаточний результат. 
ПРН14  Навички проектування засобів технічного контролювання 
для оцінювання параметрів об'єктів і процесів у галузевому 
машинобудуванні. 
ПРН15 Вміння розробляти машини та устатко́вання галузевого 
машинобудування на базі систем автоматизованого проектування. 
ПРН16  Вміння проектувати, готувати виробництво та 
експлуатувати вироби, застосовуючи автоматичні системи 
підтримування життєвого циклу. 
ПРН17 Навички результативно працювати самостійно та у складі 
команди. 
ПРН18 Навички успішно спілкуватися з інженерним 
співтовариством. 
ПРН19 Вміння розуміти потребу самостійно навчатися впродовж 
життя. 
ПРН20 Навички розв'язування завдань з підвищення якості 
продукції. 
ПРН 21 Вміння створювати і захищати інтелектуальну власність 
ПРН 22 Знання і розуміння  засад  викладання у вищій школі з  
використанням сучасних систем навчання. 

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

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

Матеріально-технічне 
забезпечення 

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

спортивний зал, спортивний майданчик.  
Інформаційне та 
навчально-методичне 
забезпечення 

- офіційний сайт ДонНАБА: http://donnaba.edu.ua ;  
- точки бездротового доступу до мережі Інтернет;  
- необмежений доступ до мережі Інтернет;  
- бібліотека;  
- віртуальне навчальне середовище Moodle;  
- пакет MS Office 365;  
- навчальні і робочі плани;  
- графіки навчального процесу  
- навчально-методичні комплекси дисциплін  

9- Академічна мобільність 
Національна кредитна 
мобільність 

Відсутня 

Міжнародна кредитна 
мобільність 

Стажування в  університетах Європи (у рамках програми Erasmus+) 

Навчання іноземних 
здобувачів вищої освіти 

Відсутнє 

 
 
 
 

 


