




Передмова 

 
Освітньо-професійна програма "Технології машинобудування" підготовки фахівців дру-

гого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 131 «Прикладна механіка» розроб-
лена на базі тимчасового Стандарту вищої освіти України (2017 р.) відповідно до Закону 
України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VII; Постанов Кабінету Міністрів Украї-
ни «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій» від 30.12.2015 р. № 1187, «Про за-
твердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобу-
вачів вищої освіти» від 29.04.15 року № 266; «Проект Стандарту вищої освіти магістра з прик-
ладної механіки» розроблений Науково-методичною комісією з прикладної механіки Мініс-
терства освіти і науки України; «Класифікатор професій» ДК 003:2010 (На зміну ДК 003:2005) 
від 28.07.2010 № 327 Наказ Держспоживстандарту України. 

Освітньо-професійна програма (ОПП) визначає передумови доступу до навчання, орієн-
тацію та основний фокус програми, обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття освітньо-

професійного ступеня магістра, перелік загальних та спеціальних (фахових) компетентностей, 
нормативний і варіативний зміст підготовки фахівця, сформульований у термінах результатів 
навчання та вимоги до контролю якості вищої освіти. 

Освітня програма – вводиться вперше. 

 

Термін перегляду освітньої програми 1 раз на рік. 

 

Розроблено робочою групою у складі: 
 

Гарант освітньої програми – Шумілов Олександр Павлович, доцент кафедри інженерної 

механіки та технології машинобудування, к.т.н., доцент, наказ № 239 від 31.10.2019; 

Ткач Михайло Романович, професор кафедри інженерної механіки та технології маши-

нобудування, д.т.н., професор; 

Поліщук Віталій Анатолійович, доцент кафедри інженерної механіки та технології ма-

шинобудування, к.т.н., доцент; 

Боду Світлана Жаківна, ст. викладач кафедри інженерної механіки та технології маши-

нобудування; 

Фістик Олександр Григорович, головний технолог ДП НВКГ «Зоря»-«Машпроект»; 

Дудар Анна Анатоліївна, студентка спеціальності 131 Прикладна механіка. 
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Профіль освітньої програми зі спеціальності 131 Прикладна механіка за 
спеціалізацією "Технології машинобудування" 

1 – Загальна інформація 

Повна назва вищого 
навчального закладу 
та структурного під-
розділу 

Національний університет кораблебудування імені адмірала Ма-
карова, м. Миколаїв, проспект Героїв України, 9, 54025. 
Кафедра інженерної механіки та технології машинобудування 

Ступінь вищої освіти  - Магістр 

Галузь знань 13 Механічна інженерія 

Спеціальність 131 Прикладна механіка  
Офіційна назва осві-
тньої програми 

Технології машинобудування  
Mechanical engineering technologies 

Форми навчання 1) очна (денна); 

2) заочна (дистанційна). 
Освітня кваліфікація Кваліфікація освітня магістр з прикладної механіки за освіт-

ньо-професійною програмою підготовки: 
- Технології машинобудування 

Кваліфікація в дип-
ломі 

Ступінь вищої освіти – магістр 

Спеціальність – 131 Прикладна механіка 

Освітня програма – Технології машинобудування. 

Тип диплому та об-
сяг освітньої про-
грами 

Диплом магістра, одиничний 

90 кредитів ЄКТС, термін навчання 1 рік 4 місяця 

Наявність акредита-
ції 

Акредитаційна комісія МОНУ  

Сертифікат про акредитацію спеціальності НД №1588190 

Термін дії до 01.07.2025 р. 
  

Цикл/рівень 

 

НРК України – 8 рівень, FQ-EHEA – другий цикл,  
ЕQF-LLL – 7 рівень 

Передумови Наявність ступеня бакалавра 

Наявність ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня 
«Спеціаліст» 

Мова(и) викладання Українська мова. Окремі дисципліни викладаються англійською 
мовою. 

Термін дії освітньої 
програми 

Термін дії до 01.07.2025 р. 

Інтернет-адреса пос-
тійного розміщення 
опису освітньої про-
грами 

http://www.nuos.edu.ua/students/osvita/osvitni-programy.php 

2 – Мета освітньої програми 

Формування особистості фахівця, здатного розв’язувати складні спеціалізовані задачі 
та практичні проблеми прикладної механіки, що характеризується комплексністю та неви-
значеністю умов. 

3 - Характеристика освітньої програми 

http://www.nuos.edu.ua/students/osvita/osvitni-programy.php
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Предметна область 
(галузь знань, спеці-
альність, спеціаліза-
ція (за наявності)) 

Об’єкти вивчення та діяльності: Загальні засади технології 
машинобудування. Системи створення нової техніки. Проблеми і 
тенденції металообробки. Енерговитрати і продуктивність мето-
дів обробки, ресурсозбереження. Методи досягнення якості. 
Проблеми підвищення ефективності виробництва, зниження 
трудомісткості та собівартості виробів. Механізація та автомати-
зація засобів технологічного оснащення. Основи технологічної 
підготовки виробництва. Розробка технологічного процесу, тех-
нологічні розрахунки. Проблеми технології машинобудування. 

Економіка та організація інноваційної діяльності. Актуальні про-
блеми інноваційних технологій  та розвиток машинобудівних 
підприємств. Інноваційна політика та обґрунтування господарсь-
ких рішень. Комплексне забезпечення фінансово-економічної 
безпеки. 
Цілі навчання: Формування у випускників набору компетентно-
стей, достатніх для професійної кар’єри за спеціальністю «Прик-
ладна механіка».  
Теоретичний зміст предметної області: технологія конструк-
ційних матеріалів та матеріалознавство; теоретична механіка; 
опір матеріалів; деталі машин; інженерна та комп’ютерна графі-
ка; взаємозамінність, метрологія, стандартизація та технічні ви-
мірювання; технологічні процеси машинобудівного виробницт-
ва; технологічні методи виробництва заготівок деталей машин; 
ріжучий інструмент; теорія різання; обладнання та транспорт 
механообробних цехів; технологічна оснастка; комп’ютерні тех-
нології у сучасному виробництві. Економіка і організація інно-
ваційної діяльності; теоретичні основи та актуальні проблеми 
інноваційних технологій машинобудування; обґрунтування гос-
подарських рішень та оцінка ризиків; інноваційний розвиток 
машинобудівних підприємств; комплексна автоматизація управ-
ління виробництвом в машинобудуванні; економічне управління 
персоналом на машинобудівних підприємствах; технологічні ос-
нови автоматизованих та адитивних виробництв; наукові дослі-
дження в інноваційній діяльності. 
Методи, методики та технології:  методи розробки і науково-
го дослідження способів та методів використання ефективних 
виробничих процесів, технології організації виробничих проце-
сів і контролю їх якості; засоби та технології наукового дослі-
дження, проектування, виробництва, монтажу, та експлуатації 
машин та механізмів. 
Інструменти та обладнання: сучасні засоби, методи і тех-
нології моделювання та обробки даних при дослідженні, ро-
зрахунку, проектуванні, налагодженні та експлуатації 
об’єктів діяльності. 
 

Орієнтація освітньої 
програми 

Освітньо-професійна програма. Структура передбачає оволодіння 
поглибленими знаннями щодо проектування, виробництва та екс-
плуатації об’єктів і систем машинобудівного виробництва. 

Основний фокус 
освітньої програми 

Програма охоплює всі стадії проектування, виготовлення, мон-
тажу та експлуатації машин та технічних систем на базі інновацій-
них технологій. Практична цінність полягає в оволодінні знаннями 
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та спеціалізації та навичками, які забезпечують якість, надійність та довговічність 
машин, механізмів, об’єктів та технічних систем в машинобудівному 
виробництві, їх економічну конкурентоздатність, екологічну та тех-
ногенну безпеку. 

Ключові слова: технології машинобудування; конструкційні 
матеріали; ріжучий інструмент; технологічна оснастка; виробництво 
заготовок; технологічні процеси машинобудівного виробництва; 
комп’ютерні технології у сучасному виробництві 

Особливості програ-
ми 

Програма реалізується у групі студентів магістеріума за 
спеціалізацією «Технології машинобудування» з метою фахової 
підготовки в сфері прикладної механіки. 

Курс передбачає проходження наукового стажування. 

4 – Придатність випускників  
до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до пра-
цевлаштування 

Професійні назви робіт згідно з чинною редакцією Націо-
нального класифікатора України: Класифікатор професій (ДК 
003:2010) на фахову підготовку з яких спрямовані освітньо-

професійні та освітньо-наукові програми за спеціальністю «При-
кладна механіка»: 

 

КОД КП 
КОД 

ЗКППТР 

ВИПУСК 
ДКХП 

Професійна назва роботи 

2145.1 23667  
Науковий співробітник (ін-
женерна механіка) 

2145.1   

Науковий співробітник-

консультант (інженерна ме-
ханіка) 

2149.1   

Молодший науковий співро-
бітник (галузь інженерної 
справи) 

2149.2 22177 1 Інженер 

2149.2 22314 1 Інженер з метрології 

2149.2 22326 1 
Інженер з налагодження й 
випробувань 

2149.2 22360 62 
Інженер з організації експлу-
атації та ремонту 

2149.2 22369 1 
Інженер з патентної та вина-
хідницької роботи 

2149.2 22381 1, 87 
Інженер з підготовки вироб-
ництва 

2149.2 22396  
Інженер з проектування ме-
ханізованих розробок 

 2149.2 22408 1 Інженер з ремонту 

 2149.2 22405 87, 62 
Інженер з розрахунків та ре-
жимів 

 2149.2 22293 1 Інженер з якості 
 2149.2 22260  

Інженер із впровадження но-
вої техніки й технології 

 2149.2 22427 1 Інженер із стандартизації 
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 2149.2   
Інженер із стандартизації та 
якості 

 2149.2 22209 1 Інженер-дослідник 

 2149.2 22211 1 Інженер-конструктор 

 2149.2 22214  Інженер-контролер 

 2149.2 22216 1 Інженер-лаборант 

 2310.2 20199  Асистент 

 2310.2   
Викладач вищого навчально-
го закладу 

 
2320   

Викладач професійно-

технічного навчального за-
кладу 

 
2419.2    

Професіонал з технологій 
машинобудування 

Подальше навчання Подальше навчання на науковий ступінь доктора філо-
софії (PhD). НРК України – 9 рівень, FQ-EHEA – третій 
цикл, ЕQF-LLL – 8 рівень 

5 – Викладання та оцінювання 

Викладання та на-
вчання 

Студентоцентроване навчання, практично-орієнтоване навчан-
ня.  

Викладання та навчання передбачає: 
- застосування проблемних, інтерактивних, проектних, інфор-

маційно-комп’ютерних технологій навчання; 
- залучення до консультування визнаних фахівців-практиків в 

сфері прикладної механіки та технології машинобудування; 
- інформаційну підтримку участі студентів у конкурсах на оде-

ржання наукових стипендій, премій, грантів, сертифікатів (у тому 
числі міжнародних); 

- надання можливості приймати участь у підготовці наукових 
проектів на конкурси Міністерства освіти і науки України: 

- участь у виконанні науково-дослідних робіт різних рівнів та 
форм фінансування. 

Під час останнього року навчання не менше 75% часу від-
водиться на стажування та підготовку кваліфікаційної роботи. 

Оцінювання Усні та письмові екзамени, практика, реферати, презентації, за-
хист курсових робіт, прилюдний захист кваліфікаційної роботи. 
Форми контролю: усне та письмове опитування, тестові завдан-
ня, розрахунково-графічні роботи, курсові роботи та проекти, 
лабораторні звіти, презентації, звіти з практик та науково-

дослідних робіт, захист кваліфікаційної роботи. 
Види контролю: поточний, тематичний, періодичний, під-

сумковий, самоконтроль.  

6 – Програмні компетентності 
Інтегральна компе-
тентність 

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми, які харак-
теризується невизначеністю умов і вимог, у галузі інноваційних 

технологій машинобудування, що передбачає виконання конс-
трукторських, проектних робіт, організацію виробництва зі 
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знанням сучасних технологій та використанням наукового, нау-
ково-технічного та інтелектуального потенціалу, накопиченого в 
даній галузі як на національному, так і на міжнародному рівні. 

Загальні компетент-
ності (ЗК) 

1. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 
різних джерел. 

2. Здатність до проведення досліджень. 
3. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 
4. Здатність спілкуватися іноземною мовою в професійній 

сфері.  
5. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 
6. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 
7. Здатність спілкуватися з представниками інших професій-

них груп різного рівня (з експертами з інших галузей 
знань/видів економічної діяльності). 

8. Здатність працювати в команді, приймати рішення, у тому 
числі в екстремальній ситуації, та нести за них відповідаль-
ність. 

9. Здатність робити довгострокове планування та розробляти 
стратегію професійної діяльності 

10. Здатність вести професійну, у тому числі науково-дослідну 
діяльність у міжнародному середовищі. 

11. Здатність розробляти та управляти проектами.  
12. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість. 
13. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних 

робіт. 
14. Прагнення до збереження навколишнього середовища. 

Фахові компетентно-
сті спеціальності 
(ФК) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Здатність продемонструвати всебічні знання в галузі прик-
ладної механіки та перспективи її розвитку. 

2. Здатність продемонструвати передові знання відповідно до 
спеціалізації: Технології машинобудування. 

3. Здатність застосовувати свої знання і розуміння для визна-
чення, формулювання і вирішення складних інженерних за-
вдань з використанням спеціальних і загальновживаних ме-
тодів механічної інженерії на засадах інноваційного розви-
тку з обґрунтуванням прийняття господарських рішень.  

4. Здатність до систематичного вивчення та аналізу науково-

технічної інформації, вітчизняного і закордонного досвіду з 
досягнень в галузі прикладної механіки та інноваційних те-
хнологій. 

5. Здатність аналізувати необхідну інформацію, технічні дані, 
показники та результати роботи, систематизувати їх і уза-
гальнювати з метою покращення характеристик виробни-
чих процесів, створення нових інноваційних технологій і 
модернізації виробництва. 

6. Здатність розробляти і впроваджувати енергозберігаючі ін-
новаційні технології, обладнання та устаткування при прое-
ктуванні та реалізації виробничих процесів. 

7. Здатність організовувати роботи по доведенню й освоєнню 
технологічних процесів у ході проектних, виробничих, скла-
дальних, монтажних та випробувальних робіт, забезпечувати 
конкурентоздатність продукції в галузі машинобудування. 

8. Здатність розробляти методики розрахунків і проведення 
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досліджень при проектуванні та експлуатації об’єктів і сис-
тем у галузі машинобудування з використанням сучасних 
CAD/CAM/CAE (інформаційних) систем та PLM-систем. 

9. Здатність проводити аналіз конкурентних розробок та здій-
снювати техніко-економічне обґрунтування, організувати 
та виконувати наукові дослідження, пов’язані з розроблен-
ням та впровадженням інноваційних проектів і програм в 
галузі інноваційних технологій машинобудування. 

10. Здатність здійснювати патентні дослідження, готувати зая-
вки на винаходи й промислові зразки, організовувати робо-
ти зі здійснення авторського нагляду при проектуванні, ви-
робництві, складанні, монтажу, налагодженні, випробуван-
нях і здачі в експлуатацію об’єктів і виробів машинобуду-
вання. 

11. Здатність приймати оптимальні рішення в процесі проекту-
вання і виробництва продукції з урахуванням вимог якості, 
надійності й вартості, термінів виконання, охорони праці та 
екологічної чистоти виробництва в галузі машинобудуван-
ня. 

12. Здатність розробляти фізичні й математичні моделі проце-
сів з аналізом результатів і розробкою методик розрахунку 
обладнання (шляхом порівняння з результатами експери-
ментальних досліджень). 

13. Здатність готувати науково-технічні публікації та звіти за 
результатами виконаних досліджень 

7 – Програмні результати навчання (ПРН) 
 Знання і розуміння 

ПРН1. Знання і розуміння спеціальних розділів матеріалознавст-
ва, загальних засад технології машинобудування, систем та 
принципів створення нової техніки, зв’язків і закономірностей в 
процесі виготовлення машин, узагальнення і розробка основ оп-
тимального технологічного забезпечення експлуатаційних якос-
тей деталей, що складає основу спеціальності «Прикладна меха-
ніка» відповідної спеціалізації, на рівні, необхідному для досяг-
нення результатів освітньо-професійної, або освітньо-наукової 
програми 

ПРН2. Знання і розуміння інженерних дисциплін, що лежать в 
основі спеціальності «Прикладна механіка» відповідної спеціалі-
зації, на рівні, необхідному для досягнення інших результатів 
освітньо-професійної або освітньо-наукової програми, в тому 
числі обізнаність в останніх досягненнях науки і техніки в галузі. 
Інженерний аналіз 

ПРН3. Здатність розуміти, аналізувати і використовувати у про-
фесійній діяльності інженерні технології, процеси, системи і об-
ладнання відповідно до спеціальності «Прикладна механіка»; 
обирати і застосовувати аналітичні, розрахункові та експеримен-
тальні методи; інтерпретувати і впроваджувати результати таких 
досліджень. 

ПРН4. Здатність виявляти, формулювати і вирішувати складні 
інженерні завдання відповідно до спеціальності «Прикладна ме-
ханіка»; розуміти важливість нетехнічних (суспільство, здоров'я і 
безпека, навколишнє середовище, економіка і промисловість) 
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обмежень 

Проектування 

ПРН5. Здатність застосовувати свої знання і розуміння при роз-
робці проектів згідно з визначеними та описаними вимогами 

ПРН 6. Здатність розраховувати і проектувати вироби в галузі 
машинобудування, процеси і системи, що задовольняють встано-
вленим вимогам, які включають обізнаність про нетехнічні (сус-
пільство, здоров'я і безпека, навколишнє середовище, економіка і 
промисловість) аспекти; обрання і застосовування адекватної ме-
тодології проектування і виробництва 

ПРН7. Здатність використовувати і продемонструвати розуміння 
передових досягнень та технічних рішень при проектуванні і ви-
робництві об’єктів машинобудування 

Дослідження 

ПРН8. Здатність до систематичного вивчення та аналізу науково-

технічної інформації, вітчизняного й закордонного досвіду з до-
сягнень і досліджень в галузі прикладної механіки 

ПРН9.Здатність планувати і виконувати експериментальні дослі-
дження та обробку отриманих результатів за допомогою інстру-
ментальних засобів (вимірювальних приладів, обчислювальної 
техніки), робити висновки з використанням системного аналізу, 
синтезу та інших методів і надавати рекомендації щодо впрова-
дження результатів дослідження 

Інженерна практика 

ПРН10. Здатність використовувати сучасний інструментарій 
(створення, вибір і застосування відповідних технологій, ресур-
сів і інженерних методик, включаючи прогнозування й моделю-
вання) для проведення комплексної інженерної діяльності 
ПРН 11.Уміння поєднувати теорію і практику для вирішення ін-
женерних завдань 

ПРН12. Усвідомлення економічних, організаційних і управлінсь-
ких питань (таких, як управління проектами, управління ризика-
ми та змінами) в промисловому і діловому контексті 
ПРН13. Знання основних закономірностей та тенденцій розвитку 
сучасного машинобудування, засобів технологічного забезпе-
чення та методології проектування оптимальних технологічних 
процесів 

Судження 

ПРН 14. Здатність збирати й інтерпретувати відповідні дані і 
аналізувати складності в межах спеціальності «Прикладна меха-
ніка» для формулювання суджень, які відображають відповідні 
соціальні та етичні проблеми 

ПРН 15. Здатність, беручи на себе відповідальність за прийняття 
рішень, керувати професійною діяльністю, або проектами та до-
слідженнями відповідно до спеціалізацій спеціальності «Прикла-
дна механіка» 

ПРН 16. Здатність орієнтуватися в системі загальнолюдських 
цінностей і цінностей світової й вітчизняної культури, розуміти 
значення гуманістичних цінностей для збереження й розвитку 
сучасної цивілізації 
ПРН 17. Здатність розуміти та сприймати етичні норми поведін-
ки відносно інших людей і відносно природи (принципи біоети-
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ки) 
Комунікація та командна робота 

ПРН 18. Здатність ефективно працювати в національному та мі-
жнародному контексті, індивідуально та як член команди, і ефе-
ктивно співпрацювати з інженерним та науковим співтоварист-
вом і суспільством загалом 

ПРН 19. Мати лідерські якості та бути готовим виконувати 
обов’язки будь-якого члена команди 

Навчання протягом життя 

ПРН 20. Здатність до розуміння необхідності самостійного на-
вчання протягом життя 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове забезпечен-
ня 

Підготовку фахівців освітнього рівня "Магістр" здійснюють 
доктори наук, професори, кандидати наук, доценти. Викладачі, 
що прийматимуть участь у підготовці магістрів, здійснюють ро-
боту за наступними напрямками діяльності: навчальна, навчаль-
но-методична, науково-дослідна, виховна та профорієнтаційна. 
Для підвищення рівня навчально-виховного процесу працюють 
постійно діючі методичні семінари, на яких розглядаються важ-
ливі проблеми методології, методики викладання.  

Кадрове забезпечення освітньої програми складається з 
професорсько-викладацького складу кафедр Машинобудівного 
навчально-наукового  інституту. До викладання окремих дисци-
плін відповідно до їх компетенції та досвіду залучений профе-
сорсько-викладацький склад кафедр факультету економіки моря. 

Практико-орієнтовний характер освітньої програми перед-
бачає участь фахівців-практиків провідних підприємств галузі, 
відповідно до напряму програми, що підсилює синергетичний 
зв'язок теоретичної та практичної підготовки. 

Гарант освітньої програми та викладацький склад, який за-
безпечує її реалізацію, відповідає вимогам, визначеним Ліцен-
зійними вимогами провадження освітньої діяльності закладів 
освіти. 

Матеріально-

технічне забезпечен-
ня 

Матеріально-технічна база дає можливість на належному рівні 
задовольнити вимоги щодо організації навчального процесу. Для 
підготовки освітнього рівня «магістр» лабораторії кафедр забез-
печені всіма необхідними приладами та засобами: 

 навчальні корпуси; 
 предметні і спеціалізовані аудиторії; 
 спеціалізовані лабораторії: 

- галузева науково-дослідна лабораторія (ГНДЛ) "Надій-
ність суднових машин"  

- учбово-дослідна лабораторія "Гнучкі виробничі системи" 
(ГВС) 

- учбово-дослідна лабораторія – "Автоматизовані системи 
технологічної підготовки виробництва" (АСТПВ) 

- навчальна лабораторія "Монтаж суднових машин і меха-
нізмів" 

- навчальна лабораторія "Триботехнологія" 

- навчальна лабораторія "Металорізального устаткування" 

- навчальна лабораторія "Проектування ріжучого інструме-
нту"  
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- навчальна лабораторія "Основи взаємозамінності" 

- навчальна лабораторія "Технологія суднового машинобу-
дування" 

- спеціалізований кабінет курсового і дипломного проекту-
вання 

 комп’ютерні класи; 
 точки бездротового необмеженого доступу до мережі Інтер-

нет; 
 мультимедійне обладнання. 

Інформаційне та на-
вчально-методичне 

забезпечення 

Навчальний процес базується на повному навчально-

методичному забезпеченні матеріалами, зокрема підручниками, 
навчально-методичними та довідковими матеріалами для семі-
нарських, практичних, лабораторних занять і самостійної роботи 
студентів. 

Науково-технічна бібліотека Національного університету ко-
раблебудування імені адмірала Макарова систематично попов-
нюється літературою, що відповідає напрямкам роботи кафедр.  

В бібліотеці створено автоматизовані робочі місця, електрон-
ний каталог, власний електронний бібліотечний фонд, забезпе-
чено доступ через мережу Internet до електронних бібліотек 
України й світу.  

Інформаційне забезпечення навчального процесу й науково-

дослідницької роботи здійснює патентний відділ, інформаційний 
центр, Центр інформаційних технологій, університетське видав-
ництво шляхом тиражування монографій, підручників, навчаль-
них посібників, іншої методичної літератури.  

Для повноцінного забезпечення навчального та наукового 
процесу в університеті приділяється постійна увага розвитку бі-
бліотеки, яка продовжує підтримувати її традиційну роль у за-
безпеченні читачів книгами та іншими друкованими матеріала-
ми, та робить доступними Інтернет-ресурси та електронні мате-
ріали.  

Розміщення публікацій у інституційному репозитарії забез-
печує підтримку наукової діяльності, підвищує рейтинг у науко-
вій спільності, відкритий доступ до результатів досліджень, від-
бувається зростання індексу цитування, збереження авторських 
прав, підвищення якості наукової комунікації.  

Пошук всієї літератури доступний через електронний ката-
лог.  

Працює електронний читальний зал з вільним доступом до 
мережі Інтернет. Читальний зал бібліотеки працює як гібридний 
читальний зал: є можливість отримати книги та користуватись 
Інтернетом з власного ноутбука (в залі зона WI-FI).  

Через сайт бібліотеки надається можливість доступу до сві-
тових та українських наукових інформаційних ресурсів відкри-
того доступу. 

У бібліотеці НУК постійно проводяться конференції по авто-
матизації бібліотечних процесів, семінари по тематиці публіка-
цій у інституційному репозитарії та дистанційного навчання.  

Крім того, є доступ до наступних джерел інформації: 
- пакети прикладних програм; 
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- навчальні і робочі плани; 
- графіки навчального процесу; 
- навчально-методичні комплекси дисциплін: 
- робочі програми дисциплін; 
- дидактичні матеріали для самостійної та індивідуальної ро-

боти студентів з дисциплін; 
- програми практик; 
- методичні вказівки щодо виконання курсових робіт та прое-

ктів, лабораторних робіт, підготовки до семінарських занять 
тощо; 

- пакети комплексних контрольних робіт 

9 – Академічна мобільність 

Національна креди-
тна мобільність 

Національна кредитна мобільність в рамках договорів про 
встановлення науково-освітянських відносин для задоволення 
потреб розвитку освіти і науки, укладених з Національним техні-
чним університетом «Одеська політехніка», Білоруським Націо-
нальним університетом транспорту та ін.  

Укладено двосторонній договір про співпрацю між Націона-
льним університетом кораблебудування та ДП НВКГ «Зоря-

Машпроект» 

Допускаються індивідуальні угоди про академічну мобіль-
ність для навчання та проведення досліджень в університетах та 
наукових установах України та країн ЕС.  

До керівництва науковою роботою здобувачів можуть бути 
залучені провідні фахівців університетів України на умовах ін-
дивідуальних договорів. 

Кредити, отримані в інших університетах України, перезара-
ховуються відповідно до довідки про академічну мобільність. 

Міжнародна кредит-
на мобільність 

Метою міжнародної діяльності є підвищення ефективності 
співпраці з ВНЗ-партнерами, пошук, вивчення і застосування 
кращого закордонного досвіду науково-дослідної та навчально-

методичної роботи, розширення мобільності науково-

педагогічних працівників і студентів, адаптація до європейських 
та світових стандартів із збереженням кращих на напрацювань 
національної освіти, підвищення іміджу університету в Україні 
та за її межами. Головними напрямами діяльності в сфері міжна-
родного співробітництва є:  

• залучення науково-педагогічних працівників, магістрів та 
аспірантів до участі у міжнародних проектах;  

• співробітництво з міжнародними освітніми установами та 
агенціями;  

• викладання для іноземних громадян в університеті;  
• організація стажувань, підвищення кваліфікації викладачів 

та студентів, професійної практики студентів за кордоном;  
• використання міжнародного досвіду в навчально-

методичній та культурно-виховній роботі;  
• сприяння науковій співпраці з іноземними колегами.  
Університетом укладено договори про наукову і академічну 

співпрацю з Jiangsu University of Science and Technology (КНР),  
компанією SECOTOOLSAB (Швеція), «Білоруським державним 
університетом транспорту» (Білорусь). 
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Щороку зростає кількість студентів, які проходять стажуван-
ня та практику за кордоном. 

Викладачі кафедри щорічно приймають участь у міжнарод-
них науково-технічних конференціях, зокрема у Польщі, ФРН, 
Литві, США. 

Індивідуальна академічна мобільність можлива за рахунок 
участі у програмах проекту Еразмус + KA107 кредитна мобіль-
ність спільно з «Білоруським державним університетом транспо-
рту» (Білорусь).  

Індивідуальна академічна мобільність на конкурсній основі 
можлива за програмою ЄС Еразмус Мундус 545653-EM-1-2013-

1-PL-ERA MUNDUS-EMA21 «Ініціатива технічних університетів 
Кавказького та Атлантичного регіонів в забезпеченні високих 
освітніх стандартів». 

Навчання іноземних 
здобувачів вищої освіти 

Навчання іноземних студентів проводиться на загальних 
умовах або за індивідуальним графіком.  

10 – Форми атестації здобувачів вищої освіти 

Форми атестації здо-
бувачів вищої освіти 

Атестація здійснюється у формі публічного захисту кваліфі-
каційної роботи. 

Вимоги до кваліфі-
каційної роботи 

Кваліфікаційна робота передбачає розв’язання складного 
спеціалізованого завдання або практичної проблеми прикладної 
механіки, що характеризується комплексністю та невизначеніс-
тю умов, із застосуванням теорій та методів механічної інжене-
рії.  

Кваліфікаційна робота не повинна містити академічного пла-
гіату, фабрикації та фальсифікації.  

Кваліфікаційна робота має бути оприлюднена на офіційному 
сайті закладу вищої освіти або його підрозділу, або у репозитарії 
закладу вищої освіти. Оприлюднення кваліфікаційних робіт, що 
містять інформацію з обмеженим доступом, здійснювати у від-
повідності до вимог чинного законодавства 

11 – Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої 
освіти 

Наявність системи 
внутрішнього забез-
печення якості вищої 
освіти 

Система забезпечення Національним університетом кораб-
лебудування імені адмірала Макарова якості освітньої діяльності 
та якості вищої освіти передбачає здійснення таких процедур і 
заходів: 

1) визначення принципів та процедур забезпечення якості 
вищої освіти; 

2) здійснення моніторингу та періодичного перегляду освіт-
ньої програми; 

3) щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-

педагогічних і педагогічних працівників вищого навчального за-
кладу та регулярне оприлюднення результатів таких оцінювань 
на офіційному веб-сайті вищого навчального закладу, на інфор-
маційних стендах та в будь-який інший спосіб; 

4) забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, нау-
кових і науково-педагогічних працівників; 
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5) забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації 
освітнього процесу, в тому числі самостійної роботи студентів, 
за освітньою програмою; 

6) забезпечення наявності інформаційних систем для ефекти-
вного управління освітнім процесом; 

7) забезпечення публічності інформації про освітню програ-
му, ступені вищої освіти та кваліфікації; 

8) забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення 
академічного плагіату в наукових працях працівників вищих на-
вчальних закладів і здобувачів вищої освіти; 

9) інші процедури і заходи. 
 

2. Перелік компонент освітньо-професійної програми  
2.1. Перелік компонент ОП 

 
Код НД РПНД 

Компоненти освітньої програми (навчальні дисци-
пліни, курсові проекти (роботи), практики, квалі-

фікаційна робота) 

Кількість 
кредитів 

Форма 
підсумк. 
контро-

лю 

1 2 3 4 5 

ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ ОП 
ОК 1 O8274 Основи наукових досліджень 4 екзамен 

ОК 2 Т8276 Розмірне моделювання та аналіз технологічних 
процесів 

4 
екзамен 

ОК 3 Т8277 САПР технологічних процесів (CAD–CAM) 5 екзамен 

ОК 4 Т72729 Проектування технологічного оснащення на базі 
CAD-систем 

6 
екзамен, 

КП 

ОК 5 Т8279 
Технології обробки спец. деталей 7 

екзамен, 

КП 

ОК 6 Т82710 Технологічні основи автоматизованих виробництв 4 екзамен 

ОК 7 Т82714 Управління життєвим циклом виробів на базі PLM-

систем 
3 

екзамен 

ОК 8 Т72728 Проектування спеціального ріжучого інструменту 
на базі CAD-систем 

4 
екзамен 

ОК 9  Наукове стажування 9 залік 

ОК 10  Кваліфікаційна атестація 20 екзамен 

ОК 11  Кваліфікаційна атестація у формі екзамена 1 екзамен 

Загальний обсяг обов'язкових компонент: 67  

ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ ОП 

ВБ 1 О8182 
 

Педагогіка вищої школи/Європейський освітній 
простір* 

3 
залік 

ВБ 2 О7175 
 

Іноземна мова/Практикум з іншомовного наукового 
спілкування* 

6 
залік 

ВБ 3  Вибірковий курс соціально-гуманітарного спряму-
вання* 

4 
залік 

ВБ 4  Вибірковий курс 1* 5 залік 

ВБ 5  Вибірковий курс 2* 5 залік 
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 Загальний обсяг вибіркових компонент: 23  

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 90,0  

 

 

2.2. Структурно-логічна схема ОП 

 

Короткий опис логічної послідовності вивчення компонент освітньої програми 

Структурно-логічна схема ОП 

5 курс 6 курс 

9 семестр 10 семестр 11 семестр 
ОК1 ВБ2 ОК2 ВБ1 ОК9 ОК10 

ОК3 ВБ3 ОК5 ВБ5 ОК11  

ОК4 ВБ4 ОК6    

ОК7  ОК8    

    МР 

 

 
С – семестр, к – кількість кредитів 

 

 

3. Форми випускної атестації здобувачів вищої освіти  
Атестація осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах, проводиться на основі ана-

лізу успішності навчання, оцінювання якості вирішення задач діяльності здобувачами вищої 
освіти, що передбачені даним Стандартом та рівня сформованості компетентностей.  

 

Форми атестації  
здобувачів вищої освіти 

 

Атестація здійснюється відкрито і гласно у формі захисту 
(демонстрації) кваліфікаційної роботи – магістерської дисе-
ртації або дипломного проекту (дипломної роботи). 

Вимоги до  
кваліфікаційної роботи  
 

Кваліфікаційна робота має передбачати розв’язання спе-
ціалізованого завдання або практичної задачі прикладної 
механіки, що характеризується комплексністю та невизна-

ВБ4 

с9 к5 

ОК1 

с9 к4 

ОК4 

с9 к5 

ОК2 

с9 к3 

ОК3 

с9 к6 

ВБ3 

с9 к4 

ВБ2 

с9 к6 

ОК5 

с10 к6 

ОК6 

с10 к4 

ОК9 

с10 к3 

ОК8 

с10 к3 

ОК7 

с10 к3 

ВБ5 

с10 к5 

ВБ1 

с10к3 

ОК10 

с10 к9 

 

ОК11 

с10 к21 
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ченістю умов, із застосуванням теорій та методів галузі ме-
ханічної інженерії. 

Кваліфікаційна робота має бути перевірена на плагіат. 
Інші вимоги мають бути визначені та легітимізовані у ві-

дповідних документах вищого навчального закладу. 
Вимоги до публічного  
захисту (демонстрації)  

Атестація осіб, які здобувають ступінь магістра здійсню-
ється екзаменаційною комісією, до складу якої можуть 
включатися представники роботодавців та наукових уста-
нов. 

 

 

Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам осві-
тньої програми 

 

 

О
К 

1 

О
К 

2 

О
К 

3 

О
К 

4 

О
К 

5 

О
К 

6 

О
К 

7 

О
К 

8 

О
К 

9 

О
К 

10
 

О
К 

1
1
 

ВБ
 1

 

ВБ
 2

 

ВБ
 3

 

ЗК 1   + +      + + +   

ЗК 2 +         +     

ЗК 3 +  +   +   +    + + 

ЗК 4             +  

ЗК 5     +      +    

ЗК 6    +    +       

ЗК 7  +     +     + +  

ЗК 8    +   +       + 

ЗК 9 + +   +          

ЗК 10            + +  

ЗК 11  +    +   +  +    

ЗК 12     +  + +       

ЗК 13     +  +        

ЗК 14    +          + 

ФК 1   +            

ФК 2   +            

ФК 3 +  + +    +       

ФК 4     +        +  

ФК 5 +   +  +   + +     

ФК 6  +             

ФК 7   +    +        

ФК 8      +   +      

ФК 9  +   +          

ФК 10       +    + +   

ФК 11  +      +   +   + 

ФК 12 +         +     

ФК 13          + + +   



19 

 

 

Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) відпові-
дними компонентами  освітньої програми 

 

 
О

К 
1 

О
К 

2 

О
К 

3 

О
К 

4 

О
К 

5 

О
К 

6 

О
К 

7 

О
К 

8 

О
К 

9 

О
К 

10
 

О
К 

11
 

ВБ
 1

 

ВБ
 2

 

ВБ
 3

 

ПРН 1 +              

ПРН 2   +   +   +      

ПРН 3 +  +   +   +      

ПРН 4   + +  +   +     + 

ПРН 5     +      +    

ПРН 6   +            

ПРН 7     +      +    

ПРН 8 +   + +     + + + +  

ПРН 9 +         + + +   

ПРН 10 +         + +    

ПРН 11   +   +   +      

ПРН 12  +  + +          

ПРН 13   +   +   + +   +  

ПРН 14          + +   + 

ПРН 15  +   +       +   

ПРН 16            +  + 

ПРН 17       +       + 

ПРН 18  +     +      +  

ПРН 19    +   +        

ПРН 20 +         +  + +  

 

 



20 

Перелік нормативних документів, на яких базується стандарт вищої освіти 

 

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1341 «Про затвердження 
національної рамки кваліфікацій». 

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.15 року № 266 «Про затвердження 
переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів 
вищої освіти». 

3. Постанова КМУ від 30 грудня 2015 р. № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов 
провадження освітньої діяльності закладів освіти». 

4. Класифікація видів економічної діяльності : ДК 009:2010. – На заміну ДК 009:2005 ; 
Чинний від 2012-01-01. – (Національний класифікатор України). 

5. Класифікатор професій : ДК 003:2010. – На заміну ДК 003:2005 ; Чинний від 2010-11-

01. – (Національний класифікатор України). 
6. Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти / Схвалено секто-

ром вищої освіти  Науково-методичної Ради  Міністерства освіти і науки України  про-
токол № 3 від 29.03.2016  

7. Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої 
освіти. – К. : Ленвіт, 2006. – 35 с. ISBN 966-7043-96-7. 

8. Національний освітній глосарій: вища освіта / 2-е вид., перероб. і доп. / авт.-уклад. : В. 
М. Захарченко та ін. / За ред. В. Г. Кременя. – К. : ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 
2014. – 100 с. ISBN 978-966-2432-22-0. 

9. EUR-ACE® Framework Standards and Guidelines. http://www.enaee.eu/wp-assets-

enaee/uploads/2015/04/EUR-ACE-Framework-Standards-and-Guidelines-Mar-2015.pdf, p. 7-

8.) 

10. Tuning-AHELO Framework of Learning Outcomes. 

http://www.unideusto.org/tuningeu/images/stories/Summary_of_outcomes_TN/AHELO_Engi

neering.pdf, p. 30-35) 

 

 



Додаток А 

Матриця відповідності визначених Стандартом компетентностей дескрипторам НРК 

Класифікація компетентностей за НРК Знання Уміння Комунікація 
Автономія та 

відповідальність 

Загальні компетентності ЗК 

1. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел + + +  

2. Здатність до проведення досліджень + +  + 

3. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями + + +  

4. Здатність спілкуватися іноземною мовою в професійній сфері + + +  

5. Здатність генерувати нові ідеї (креативність) + + + + 

6. Здатність приймати обґрунтовані рішення + + + + 

7. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з екс-
пертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності) + + +  

8. Здатність працювати в команді, приймати рішення, у тому числі в екстремальній ситу-
ації, та нести за них відповідальність)  + +  

9. Здатність робити довгострокове планування та розробляти стратегію професійної дія-
льності  + +  

10. Здатність вести професійну, у тому числі науково-дослідну діяльність у міжнародному 
середовищі + + +  

11. Здатність розробляти та управляти проектами + + +  

12. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість + + + + 

13. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт + + + + 

14. Прагнення до збереження навколишнього середовища + + + + 

Спеціальні (фахові) компетентності ФК 

1. Здатність продемонструвати всебічні знання в галузі технології машинобудування та 
перспективи її розвитку 

+ + + + 

2. Здатність продемонструвати передові знання відповідно до спеціалізації: Інноваційна 
діяльність на підприємствах машинобудування 

+ + + + 

3. Здатність застосовувати свої знання і розуміння для визначення, формулювання і ви-
рішення складних інженерних завдань з використанням спеціальних і загальновжива-
них методів 

+ + +  

4. Здатність до систематичного вивчення та аналізу науково-технічної інформації, вітчи-
зняного і закордонного досвіду з досягнень в галузі технології машинобудування 

+ + + + 
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Класифікація компетентностей за НРК Знання Уміння Комунікація 
Автономія та 

відповідальність 

5. Здатність аналізувати необхідну інформацію, технічні дані, показники та результати 
роботи, систематизувати їх і узагальнювати з метою покращення характеристик якості 
і собівартості, створення нових технологій і модернізації виробництва 

+ + +  

6. Здатність  розробляти і впроваджувати інноваційні, конкурентоспроможні, енергозбе-
рігаючі технології при проектуванні, виробництві, складанні, монтажу та експлуатації 
обладнання 

+ +  + 

7. Здатність організовувати роботи по освоєнню технологічних процесів у ході проекту-
вання, виробництва, складання і монтажу, а також проведенні випробувань машин, 
механізмів та обладнання, забезпечувати конкурентоздатність продукції в галузі ма-
шинобудування 

+ + + + 

8. Здатність розробляти методики розрахунків і проведення досліджень при проектуванні 
та виробництві об’єктів і систем у галузі машинобудування з використанням сучасних 
САПР CAD/CAM/CAE (інформаційних) систем 

+ +   

9. Здатність проводити аналіз конкурентних розробок та здійснювати техніко-економічне 
обґрунтування, організувати та виконувати наукові дослідження, пов’язані з розроб-
ленням та впровадженням інноваційних проектів і програм в галузі машинобудування 

+ + + + 

10. Здатність здійснювати патентні дослідження, готувати заявки на винаходи й промис-
лові зразки, організовувати роботи зі здійснення авторського нагляду при проектуван-
ні, виготовленні, монтажу, складанні, випробуваннях і експлуатації об’єктів і виробів 
машинобудування 

+ + + + 

11. Здатність приймати оптимальні рішення в процесі виробництва технологічної продук-
ції з урахуванням вимог якості, надійності й вартості, термінів виконання, охорони 
праці та екологічної чистоти виробництва в галузі машинобудування 

+ +   

12. Здатність розробляти фізичні й математичні моделі технологічних процесів з аналізом 
результатів і розробкою методик розрахунку (моделювання похибок обробки, ймовір-
ностей розподілення похибок, методи оптимізації при розрахунках параметрів техно-
логічних процесів і т. ін.) 

+ + + + 

13. Здатність готувати науково-технічні публікації та звіти за результатами виконаних до-
сліджень з публічним захистом 

+ +  + 
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 Додаток Б 

Матриця відповідності визначених Стандартом результатів навчання та компетентностей 

Програмні  
результати  
навчання 

Компетентності 

Інтегральна 
компетентність 

Загальні компетентності Спеціальні (фахові) компетентності 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ПРН 1 +  +             +  +        +   

ПРН 2 +  +              + +  +  +       

ПРН 3 + + +   +  +     + +      + + + + +   +  

ПРН 4 + +   + + + +   +  + + + +  + + + +   +    + 

ПРН 5 + + +   +  + +    + + +    + + + + + + +    

ПРН 6 +     + + +        + + + +  + + +      

ПРН 7 + +                   +        

ПРН 8 +  + + + +  +  + +     +   +    +   + + + 

ПРН 9 +        + + +  +     +     +      

ПРН 10 + + +     +         + + + +     +  +  

ПРН 11 + + +   +  +     + +   + + + + +    + +   

ПРН 12 +  +     +     +    + +    +   +    

ПРН 13 +  +     +     +    + +    +   +    

ПРН 14 +  + +            + +            

ПРН 15 +  + + +    + + + +  +   +           + 

ПРН 16 +      +         + +           + 

ПРН 17 +    +                  +      

ПРН 18 +  + + + +   + + + +     +      +     + 

ПРН 19 + + + + + +   + + + +    + +           + 

ПРН 20 +  +    +          +  +          



 


