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І. ПРЕАМБУЛА 

 

 

Освітньо-професійна програма вищої освіти другого рівня здобуття освіти     

ступеня магістра зі спеціальності  133 Галузеве машинобудування розроблена 

проектною групою кафедри машинобудування та транспорту у складі: 

 

Керівник проектної групи (гарант освітньої програми) 

Подоляк Олег Степанович – кандидат технічних наук, доцент, завідувач 

кафедрою машинобудування та транспорту Української інженерно-педагогічної 

академії. 

Члени групи: 

Хорошилов Олег Миколайович – доктор технічних наук, доцент, профе-

сор кафедри машинобудування та транспорту Української інженерно-

педагогічної академії. 

Подоляк Олег Степанович – кандидат технічних наук, доцент, завідувач 

кафедрою машинобудування та транспорту Української інженерно-педагогічної 

академії. 

Кондратюк Олег Леонідович – кандидат технічних наук, доцент, декан 

факультету комп’ютерних і інтегрованих технологій в виробництві та освіті,  

доцент кафедри машинобудування та транспорту Української інженерно-

педагогічної академії. 
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ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ (ТЕЗАУРУС) 

 

Атестація – це встановлення відповідності засвоєних здобувачами вищої освіти 

рівня та обсягу знань, умінь, інших компетентностей вимогам стандартів вищої 

освіти. 

 

Галузь знань – основна предметна область освіти і науки, що включає групу 

споріднених спеціальностей, за якими здійснюється професійна підготовка (ча-

стина перша статті 1 Закону України «Про вищу освіту»). 

 

Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система (ЄКТС) – сис-

тема трансферу і накопичення кредитів, що використовується в Європейському 

просторі вищої освіти з метою надання, визнання, підтвердження кваліфікацій 

та освітніх компонентів і сприяє академічній мобільності здобувачів вищої 

освіти. Система ґрунтується на визначенні навчального навантаження здобува-

ча вищої освіти, необхідного для досягнення визначених результатів навчання, 

та обліковується у кредитах ЄКТС (частина перша статті 1 Закону України 

«Про вищу освіту»). 

 

Кваліфікація – офіційний результат оцінювання і визнання, який отримано, 

коли уповноважена установа (компетентний орган) встановила, що особа дося-

гла компетентностей (результатів навчання) за заданими стандартами (частина 

перша статті 1 Закону України «Про вищу освіту»). 

 Освітня кваліфікація – кваліфікація, що присуджується вищими навча-

льними закладами на основі стандартів вищої освіти. 

 Кваліфікація професійна – кваліфікація, які присуджується на основі 

професійних стандартів, що діють у сфері праці, і відображають здат-

ність особи виконувати завдання і обов’язки певного виду професійної ді-

яльності. Професійні кваліфікації надаються роботодавцями або спільно 

з ними, або за встановленими за їх участю правилами. 

 

Кваліфікаційна робота — це навчально-наукова робота, яка може передбача-

тись на завершальному етапі здобуття певного рівня вищої освіти для встанов-

лення відповідності набутих здобувачами результатів навчання (компетентнос-

тей) вимогам стандартів вищої освіти. Форми кваліфікаційної роботи включа-

ють (не обмежуючись зазначеним): дипломну роботу, дисертаційне досліджен-

ня, публічну демонстрацію (захист), сукупність наукових статей, комбінацію 

різних форм вище зазначеного тощо. 

 

Кваліфікаційний рівень – структурна одиниця Національної рамки кваліфіка-

цій, що визначається певною сукупністю компетентностей, які є типовими для 

кваліфікацій даного рівня (пункт третій Національної рамки кваліфікацій, за-

твердженої постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. 

№ 1341). 
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Компетентність – динамічна комбінація знань, вмінь і практичних навичок, 

способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських якостей, мора-

льно-етичних цінностей, яка визначає здатність особи успішно здійснювати 

професійну та подальшу навчальну діяльність і є результатом навчання на пев-

ному рівні вищої освіти (частина перша статті 1 Закону України «Про вищу 

освіту»). 

 Інтегральна компетентність – узагальнений опис кваліфікаційного рів-

ня, який виражає основні компетентністні характеристики рівня щодо 

навчання та/або професійної діяльності (пункт третій Національної ра-

мки кваліфікацій, затвердженої постановою Кабінету Міністрів Украї-

ни від 23 листопада 2011 р. № 1341). 

 Загальні компетентності – універсальні компетентності, що не зале-

жать від предметної  області, але важливі для успішної подальшої про-

фесійної та соціальної діяльності здобувача в різних галузях та для його 

особистісного розвитку.  

 Спеціальні (фахові, предметні) компетентності – компетентності, 

що залежать від предметної області, та є важливими для успішної про-

фесійної діяльності за певною спеціальністю.  

 

Кредит Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (да-

лі – кредит ЄКТС) – одиниця вимірювання обсягу навчального навантаження 

здобувача вищої освіти, необхідного для досягнення визначених (очікуваних) 

результатів навчання. Обсяг одного кредиту ЄКТС становить 30 годин. Наван-

таження одного навчального року за денною формою навчання становить, як 

правило, 60 кредитів ЄКТС (частина перша статті 1 Закону України «Про вищу 

освіту»). 

 

Національна рамка кваліфікацій – це системний і структурований за компе-

тентностями опис кваліфікаційних рівнів (пункт перший Національної рамки 

кваліфікацій, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 23 ли-

стопада 2011 р. № 1341). 

 

Освітня (освітньо-професійна чи освітньо-наукова) програма – система 

освітніх компонентів на відповідному рівні вищої освіти в межах спеціальності, 

що визначає вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за ці-

єю програмою, перелік навчальних дисциплін і логічну послідовність їх ви-

вчення, кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання цієї програми, а 

також очікувані результати навчання (компетентності), якими повинен оволоді-

ти здобувач відповідного ступеня вищої освіти (частина перша статті 1 Закону 

України «Про вищу освіту»). 
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Регульована професія – професія (вид професійної діяльності), допуск до яко-

го та/або діяльність у межах якої певним чином регулюється спеціальним зако-

ном або спеціальними правилами, які встановлені або визнані законодавством. 

 

Результати навчання – сукупність знань, умінь, навичок, інших компетентно-

стей, набутих особою у процесі навчання за певною освітньо-професійною, 

освітньо-науковою програмою, які можна ідентифікувати, кількісно оцінити та 

виміряти (частина перша статті 1 Закону України «Про вищу освіту»). 

 

Спеціалізація – складова спеціальності, що визначається вищим навчальним 

закладом та передбачає профільну спеціалізовану освітньо-професійну чи осві-

тньо-наукову програму підготовки здобувачів вищої та післядипломної освіти 

(частина перша статті 1 Закону України «Про вищу освіту»). 

 

Спеціальність – складова галузі знань, за якою здійснюється професійна підго-

товка (частина перша статті 1 Закону України «Про вищу освіту»). 

 

Якість вищої освіти – рівень здобутих особою знань, умінь, навичок, інших 

компетентностей, що відображає її компетентність відповідно до стандартів 

вищої освіти (частина перша статті 1 Закону України «Про вищу освіту»). 

 

 

ІІ. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

Рівень вищої 

освіти 

другий (магістерський) рівень  

Ступінь, що при-

своюється 

магістр  

Назва галузі 

знань 

13 Механічна інженерія 

Назва спеціаль-

ності 

133 Галузеве машинобудування 

Обмеження щодо 

форм навчання 

Денна та заочна форма  

Кваліфікація 

освітня, що прис-

воюється 

Магістр з галузевого машинобудування,  

2145.2 Інженер-механік 

Опис предметної 

області 

Галузеве машинобудування (підйомно-транспортні, буді-

вельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання).  

Розділи науки і техніки, що містять сукупність засобів, 

прийомів, способів і методів людської діяльності, спрямо-

ваних на створення конкуренто спроможної продукції ма-

шинобудування і основаної на застосуванні сучасних ме-

тодів проектування, розрахунку, математичного, фізичного 

і комп'ютерного моделювання; використання засобів конс-

трукторсько-технологічної інформатики та автоматизова-
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ного проектування; створення систем управління якістю 

стосовно конкретних умов виробництва на основі міжна-

родних стандартів; проведення досліджень з пошуком оп-

тимальних рішень при створенні продукції з урахуванням 

вимог якості, надійності і вартості, а також термінів її ви-

готовлення  

Академічні права 

випускників 

Навчання за програмою третього рівня вищої освіти  за га-

луззю знань 13 Механічна інженерія  

Працевлашту-

вання випускни-

ків (тільки для 

регульованих 

професій) 

Інженерами-механіками, конструкторами, 

технологами, інженерами-дослідниками, фахівцями з нала-

годження і випробувань машин і обладнання, організації 

експлуатації і ремонту, майстрами ділянок, науковими 

співробітниками, викладачами в учбових закладах. 

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання:  для 

здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності              

133 Галузеве машинобудування приймаються особи, що мають перший (бака-

лаврський) або другий (магістерський) рівень вищої освіти (або освітній сту-

пінь – спеціаліст). 

ІІІ. ОБСЯГ КРЕДИТІВ ЄКТС, НЕОБХІДНИЙ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ВІДПО-

ВІДНОГО СТУПЕНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ  

 

 Обсяг освітньо-професійної програми підготовки магістра за спеціальні-

стю 133 Галузеве машинобудування становить 90 кредитів ЄКТС з норматив-

ним терміном навчання (денна форма) ___півтори роки______ 
 

 

ІV. ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАГІСТРА 

 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність вирішувати типові та складні непередбачувані за-

вдання і проблеми комплексного характеру в галузевому 

машинобудуванні, розв’язувати комплексні задачі в профе-

сійній, у тому числі дослідницько – інноваційній діяльнос-

ті, спрямованої на створення конкурентноспроможної про-

дукції машинобудування. 

Загальні ком-

петентності 

1.Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу 

2.Здатність проведення дослідження на відповідному рівні 

3.Здатність до адаптації та дії в новій ситуації  

4. Здатність генерувати нові ідеї (креативність) 

5.Здатність спілкуватись з представниками інших профе-

сійних груп різного рівня (з експертами з різних галу-

зей/видів економічної діяльності) 

6.Здатність працювати в міжнародному контексті  

7.Здатність розробляти та управляти проектами 
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8.Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних 

робіт 

9. Здатність до визначення перспективних напрямів. шляхів 

та способів їх досягнення 

10. Здатність продуктивно працювати з іншими людьми та 

командами для досягнення спільної поставленої мети 

Спеціальні 

(фахові, пред-

метні) компе-

тентності 

1. Здатність виконувати технологічні та конструктивні роз-

рахунки на основі знань особливостей конструкцій, прин-

ципу роботи, технічних характеристик, правил експлуатації 

ПТМ і обладнання. 

2. Здатність проектувати вузли та механізми ПТМ; розроб-

ляти структурні і кінематичні схеми, конструювати робочі 

органи з використанням сучасного програмного забезпе-

чення ЕОМ. 

3. Здатність аналізувати шляхи підвищення інтенсивності 

роботи ПТМ і обладнання, їх технічного удосконалення і 

модернізації. 

4. Здатність аналізувати та оцінювати показники надійності 

роботи механізмів і машин, визначати причини втрати пра-

цездатності та допустимі і недопустимі види пошкоджень, 

що призводять до відмов, а також визначати несправності, 

причини і методи їх усунення. 

5. Здатність застосовувати ефективні методи і засоби роз-

робки ресурсозберігаючих технологій машинобудування. 

6. Здатність організовувати розвиток творчої ініціативи, 

винахідництва, впровадження досягнень науки і техніки, 

що забезпечує ефективну роботу підприємства; здатність 

підготовлювати технічні завдання на розробку проектних 

рішень. 

7.Здатність до виявлення протиріч, формулювання пробле-

ми, що існує у галузевому машинобудуванні. 

8.Здатність до обґрунтування актуальності наукового дос-

лідження, формулювання теми, визначення змісту катего-

рій наукового апарату (цілі, завдання, об'єкт, предмет, гіпо-

теза тощо) та методів дослідження. 

9.Здатність здійснювати системний, ретроспективний та ін. 

аналіз наукової теорії й практики щодо стану вирішення 

наукової проблеми. 

10.Здатність здійснювати моделювання технічних систем, 

динамічних процесів і об’єктів дослідження. 

11.Здатність розробляти теоретичні положення, що відріз-

няються науковою новизною і забезпечують розвиток ме-

ханічної інженерії. 

12.Здатність визначати цілі і завдання дослідно-

експериментальної перевірки розроблених підходів, конце-
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пцій, моделей, програм, умов тощо. 

13.Здатність обирати й підготовлювати відповідну базу для 

здійснення дослідно-експериментальної роботи, реалізову-

вати емпіричні методи дослідження.  

14.Здатність до опрацювання й узагальнення результатів 

наукового дослідження за допомогою теоретичних, емпіри-

чний методів та методів математичного моделювання і ста-

тистики. 

15.Здатність формулювати висновки про необхідність, на-

прямки й особливості подальших досліджень. 

16.Здатність формулювати й апробовувати наукові резуль-

тати. 

17.Здатність до розробки методики і планування експери-

менту та  його реалізації в лабораторних або промислових 

умовах. 

18.Здатність ефективно планувати час для отримання необ-

хідних результатів. 

 

V. НОРМАТИВНИЙ ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІ-

ТИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 133 ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ, 

СФОРМУЛЬОВАНИЙ У ТЕРМІНАХ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

 

- Здатність презентувати технічні та соціальні ідеї та презентації різного 

обсягу і складності рідною мовою чи іншою необхідною для області спеціалі-

зації; 

- Здатність удосконалювати і розвивати свій інтелектуальний і загальноку-

льтурний рівень, самостійно навчатись новим методам дослідження, до змін 

наукового і науково-виробничого профілю в своїй професійній діяльності; 

- Здатність аналізувати та демонструвати тенденції розвитку науки і техні-

ки, акцентуючи увагу на досягненнях вітчизняного та світового машинобуду-

вання; 

- Здатність формулювати й вдосконалювати важливу дослідницьку задачу, 

збираючи необхідну інформацію для її вирішення та формулювати висновки, 

які можна захищати у правовому і науковому контекстах; 

- Здатність до розробки і практичної реалізації всіх етапів життєвого циклу 

об’єкту при проектуванні технічних систем; 

- Здатність розраховувати та проектувати елементи машин та окремих тех-

нічних пристроїв, робота яких заснована на різних фізичних принципах дій; 

- Уміння розробляти методики, організовувати та проводити експеримен-

тальні дослідження та аналізувати їх результати з метою розробки рекоменда-

цій щодо впровадження у виробництво і експлуатацію; 

- Здатність ставити і вирішувати інноваційні інженерні завдання з викори-

станням системного аналізу і моделювання об'єктів і процесів машинобудуван-

ня; 
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- Вміння визначати експлуатаційну придатність технічного об’єкту галузі 

та виконувати дослідницький супровід експлуатації та процесів роботи маши-

ни; 

- Здатність до використання систем автоматизованого проектування САПР, 

інструментальних систем та мови програмування; 

- Уміння визначати показники надійності виробів машинобудування, про-

гнозувати потенційний технічний ресурс вузлів, розробляти технологічні захо-

ди, щодо покращення показників надійності виробів, обробляти дані ресурсних 

випробувань; 

- Уміння обґрунтовувати наукові дослідження, виконувати статистичну 

оцінку результатів, отримувати математичну модель та оцінювати її адекват-

ність; 

- Уміння застосувати на практиці нормативно-правові акти для забезпе-

чення правової охорони науково-технічної документації та товарної продукції; 

проводити патентні дослідження в певній галузі техніки та оформляти заявку на 

винахід або інший об’єкт промислової власності; використати результати пате-

нтних досліджень при проведенні науково-дослідних, проектно-

конструкторських, проектно-технологічних робіт. 

- Уміння аналізувати структуру ТС і відповідно до проведеного аналізу ви-

значати тип математичної моделі; застосовувати основні принципи і методи ма-

тематичного моделювання при вирішенні технічних задач, аналізувати резуль-

тати створених математичних моделей з використанням ЕОМ; 

- Уміння використовувати іноземну мову у міжособистісному спілкуванні 

в професійній діяльності, здійснювати письмове спілкування на іноземній мові, 

складати ділову документацію, здійснювати адекватний вибір мовних форм, 

використовувати і перетворювати їх залежно від стилю та характеру спілкуван-

ня; 

- Уміння використовувати апарат аналітичної механіки до моделювання 

динамічних процесів, отримувати розв’язок в аналітичній чи числовій формі 

оцінювати технічне завдання на проектування та виділяти домінуючі динамічні 

процеси, що відбуваються в об’єкті; 

- Уміння аналізувати особливості конструкції і принципу роботи підйомно-

транспортних машин і обладнання, обґрунтовувати технічні інженерні рішення 

щодо його модернізації і технічного переоснащення; 

- Здатність експлуатувати різні види підйомно-транспортних машин і об-

ладнання у відповідності з вимогами техніки безпеки і екологічної безпеки. 
 

VІ. ФОРМИ АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
 

Форми атеста-

ції здобувачів 

вищої освіти 

 

Згідно з нормативними  формами атестації здобувачів 

вищої освіти зі спеціальності 133 Галузеве машинобуду-

вання, атестація здійснюється у формі: 

 атестаційних екзаменів та заліків визначених навча-

льним планом; 

 захисту магістерської кваліфікаційної роботи. 
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Оцінювання освітньо-професійної та практичної підготов-

ки здобувача ВО під час проведення атестації здійснюють 

за 100-бальною шкалою, національною шкалою та шкалою 

ЄКТС. 

Формою атестації магістрів є магістерська кваліфікаційна 

робота – випускна кваліфікаційна робота, виконання і за-

хист якої відбувається на завершальному етапі навчання за 

освітнім рівнем підготовки магістрів. 

Вимоги до ква-

ліфікаційної 

роботи  

(за наявності) 

Магістерська кваліфікаційна робота виконується відповід-

но до напрямів наукових і прикладних досліджень випус-

кової кафедри та має засвідчити рівень теоретичної і про-

фесійної підготовки здобувача. 

Рекомендований обсяг магістерської роботи – від 100 до 

120 сторінок (у т.ч. обсяг таких складових, як вступ, ви-

сновки та пропозиції рекомендований до 5–6 сторінок). 

Допускається відхилення в межах ±10%. До цього обсягу 

не включають список використаних джерел та додатки. 

Тема роботи повинна відповідати наказу по УІПА про за-

твердження тем дипломних та магістерських робіт.  

Після опрацювання літератури здобувач складає план ро-

боти, який узгоджується з науковим керівником. Цільову 

установку та зміст роботи (перелік питань, які належить 

розробити) визначає науковий керівник у завданні, оформ-

леному на спеціальному бланку. Зміст, відображений у за-

вданні, повинен відповідати плану, погодженому на етапі 

визначення теми та об’єкта дипломної магістерської робо-

ти. План включає: вступ; розділи, які поділяються на кіль-

ка підрозділів; висновки та пропозиції, список використа-

них джерел; додатки. Магістерську роботу виконують згі-

дно з календарним планом, наведеним у завданні на дип-

ломну роботу. 

Вимоги до за-

хисту кваліфі-

каційної роботи 

До захисту магістерської роботи допускаються студенти 

та слухачі, які успішно склали екзаменаційну сесію, заве-

ршили стажування чи переддипломну практику, захистили 

відповідні звіти, виконали усі завдання індивідуального 

плану передбачені робочим навчальним планом відповід-

ної спеціальності. 

Захист магістерських робіт проводиться згідно з графі-

ком. Дата і час роботи ДЕК, погоджені з головою комісії і 

затверджені відповідним наказом по академії, доводяться 

до відома магістрантів не пізніше як за місяць до початку 

роботи ДЕК. 

Захист магістерських робіт проводиться на відкритому 

засіданні ДЕК при обов’язковій присутності голови комісії 

та керівника магістерської роботи (у випадку відсутності 
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керівника з поважних причин, його інтереси може пред-

ставляти завідувач кафедри) і передбачає доповідь випус-

кника магістратури, яка структурно будується у послідов-

ності від актуальності теми дослідження до висновків і 

пропозицій. 

 
Завершується атестація видачею документу встановленого зразка про при-

судження здобувачу ступеня бакалавра із присудженням кваліфікації: магістр з 

галузевого машинобудування. 

 


