
 



 



ПЕРЕДМОВА 

 

Освітньо-професійна програма (ОПП) для підготовки здобувачів вищої 

освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю «Автоматизація та 

комп’ютерно-інтегровані технології» містить обсяг кредитів ЄКТС, необхідний 

для здобуття відповідного ступеня вищої освіти; перелік компетентностей 

випускника; нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, 

сформульований у термінах результатів навчання; форми атестації здобувачів 

вищої освіти; вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості 

вищої освіти. 

 

Розроблено проектною групою у складі: 

 

1. Тимченко Віктор Леонідович, доктор технічних наук, професор, 

професор кафедри морського приладобудування, гарант освітньо-

професійної програми. 

2. Черно Олександр Олександрович, кандидат технічних наук, доцент, 

завідувач кафедри комп’ютеризованих систем управління. 

3. Бугрім Леонід Іванович, кандидат технічних наук, доцент, доцент 

кафедри автоматики. 

 

Освітня програма підготовки фахівців другого (магістерського) рівня 

вищої освіти за спеціальністю 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 

технології» розроблена відповідно до Закону України «Про вищу освіту» від 

01.07.2014 р., Постанов Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. «Про 

затвердження Національної рамки кваліфікацій» від 30.12.2015 р. № 1187, «Про 

затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів 

освіти» від 30.12.2015 р., методичних рекомендацій «Розроблення освітніх 

програм. Методичні рекомендації» (2014 р.), проекту стандарту вищої освіти. 



1. Профіль освітньо-професійної програми «Комп’ютеризовані системи 

управління та автоматика» зі спеціальності 151 − «Автоматизація та 

комп’ютерно-інтегровані технології» 

 
1.1. Загальна інформація 

Повна назва вищого 

навчального закладу та 

структурного 

підрозділу 

Національний університет кораблебудування ім. адмірала 

Макарова, Навчально-науковий Інститут автоматики і 

електротехніки 

Ступінь вищої освіти 

та назва кваліфікації 

мовою оригіналу 

Магістр з  автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих  

технологій 

Офіційна назва 

освітньої програми 

Комп’ютеризовані системи управління та автоматика 

Тип диплому та обсяг 

освітньої програми 

Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС, термін 

навчання 1 рік 4 місяці 

Наявність акредитації Акредитація первинна.  

Акредитація спеціальності «Комп’ютеризовані системи 

управління та автоматика» освітнього ступеня «Магістр»  

проведена у 2015 році (наказ МОН України  

від 12.06.2015 р. № 1446-л, сертифікат про акредитацію  

Серія НД-IV №1576517. Термін дії до 1 липня 2025 року. 

Цикл/рівень НРК України  –  7 рівень, FQ-EHEA  –  другий цикл,  

ЕQF-LLL – 7 рівень 

Передумови Наявність ступеня бакалавра 

Мова(и) викладання Українська 

Термін дії освітньої 

програми 

До 31.12.2023 року 

Інтернет-адреса 

постійного розміщення 

опису освітньої 

програми 

www.nuos.edu.ua 

1.2. Мета освітньо-професійної програми 

Надати  теоретичні знання та практичні уміння і навички, достатні для успішного 

виконання професійних обов’язків за спеціальністю «Автоматизація та комп’ютерно-

інтегровані технології» та підготувати до успішного засвоєння складніших програм для 

наукових дослідників. 

1.3. Характеристика освітньо-професійної програми 

Предметна область 

(галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація (за 

наявності)) 

Галузь знань: 15 "Автоматизація та приладобудування" 

Спеціальність:  151  "Автоматизація та комп’ютерно- 

інтегровані технології"  

Спеціалізація: "Комп’ютеризовані системи управління та 

автоматика". 

Орієнтація освітньої 

програми 

Освітньо-професійна 

Основний фокус 

освітньо-професійної 

програми та 

спеціалізації 

Спеціальна вища освіта та професійна підготовка в області  

автоматизації та приладобудування  з можливістю подальшого 

набуття необхідних дослідницьких навиків для наукової 

діяльності.   

Ключові слова:  комп’ютеризовані системи управління, 

автоматика. 

Особливості  Програма передбачає обов’язковою умовою апробацію 



програми випускної кваліфікаційної роботи на науково-технічних 

конференціях 

1.4. Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Згідно з чинною редакцією Національного класифікатора 

України: Класифікатор професій (ДК 003:2010) та International 

Standard Classification of Occupations  2008 (ISCO-08) 

випускник з професійною кваліфікацією «Магістр з 

автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій» може 

працевлаштуватися на посади з наступними професійними 

назвами робіт: 1237.1 Головний фахівець з автоматизованих 

систем керування; 1237.2 Начальник відділу механізації та 

автоматизації виробничих процесів; 2131.2 Інженер-дослідник 

з комп’ютеризованих систем та автоматики, інженер з 

автоматизованих систем керування виробництвом, інженер з 

комп‘ютерних систем; 2149.1 Молодший науковий 

співробітник, науковий співробітник, науковий співробітник-

консультант   (галузь інженерної справи); 2132.2 Програміст 

прикладний; 2310.2:  Асистент; 2320:  Викладач професійно-

технічного навчального закладу; 2419.3: Державний експерт. 

Подальше навчання Можливість навчання за програмою третього циклу FQ-EHEA, 

8 рівня EQF-LLL та 8 рівня HPK. 

1.5. Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

Студенто-центроване навчання, технологія проблемного і 

диференційованого навчання, технологія інтенсифікації та 

індивідуалізації навчання, технологія програмованого 

навчання, інформаційна технологія, технологія розвивального 

навчання, кредитно-трансферна система організації навчання, 

електронне навчання в системі Moodle, самонавчання, 

навчання на основі досліджень. Викладання проводиться у 

вигляді: лекції, мультимедійної лекції, інтерактивної лекції, 

семінарів, практичних занять, лабораторних робіт, 

самостійного навчання на основі підручників та конспектів, 

консультації з викладачами, підготовка кваліфікаційної роботи 

магістра. 

Оцінювання Види контролю: поточний, тематичний, періодичний, 

підсумковий, самоконтроль. 

Екзамени, заліки та диференційовані  заліки проводяться 

відповідно до вимог "Положення про екзамени та заліки в 

Національному університеті кораблебудування ім. адмірала 

Макарова" (2018 р). У НУК  ім. адмірала Макарова 

використовується рейтингова форма контролю після 

закінчення логічно завершеної частини лекційних та 

практичних занять (модуля) з певної дисципліни. Її результати 

враховуються під час виставлення підсумкової оцінки. 

Рейтингове оцінювання знань студентів не скасовує традиційну 

систему оцінювання, а існує поряд із нею. Воно робить систему 

оцінювання більш гнучкою, об’єктивною і сприяє 

систематичній та активній самостійній роботі студентів 

протягом усього періоду навчання, забезпечує здорову 

конкуренцію між студентами у навчанні, сприяє виявленню і 

розвитку творчих здібностей студентів. Оцінювання 

навчальних досягнень здійснюється за 100-бальною 

(рейтинговою) шкалою ЕКТС (ECTS), національною 4-х 



бальною шкалою («відмінно», «добре», «задовільно», 

«незадовільно») і вербальною («зараховано», «незараховано») 

системами. Письмові екзамени із співбесідою та захисту 

білетів, здача звітів та захист лабораторних/практичних робіт, 

рефератів в якості самостійної роботи, проведення дискусій, 

семінарів та модулів. Державна атестація: захист магістерської 

роботи. 

1.6. Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі 

автоматизації або у процесі навчання, що передбачає 

проведення досліджень та/або здійснення інновацій та 

характеризується невизначеністю умов і вимог. 

Загальні 

компетентності 

1. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

2. Навички здійснення безпечної діяльності. 

3. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

4. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

5. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел. 

7. Вміння формулювати, ставити та вирішувати проблеми. 

8. Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій. 

9. Здатність до застосування знань на практиці. 

10. Досконале володіння іноземними мовами з метою 

здійснення наукової комунікації, міжнародного 

співробітництва, відстоювання власних наукових поглядів. 

11. Обізнаність та розуміння філософсько-світоглядних засад, 

сучасних тенденцій, напрямків і закономірностей розвитку 

вітчизняної науки в умовах глобалізації й інтернаціоналізації. 

12. Опанування навичок проведення аналітичної та 

експериментальної наукової діяльності; організація, 

планування та прогнозування результатів наукових досліджень. 

Спільні спеціальні 

(фахові, предметні) 

компетентності 

1. Здатність застосовувати спеціальні знання для створення 

ефективних систем автоматизації складних технологічних 

об’єктів та комплексів на основі інтелектуальних методів 

управління та комп’ютерних  технологій з використанням баз 

даних, баз знань та методів штучного інтелекту. 

2. Мати спеціальні знання з проектування та впровадження  

високонадійних систем автоматизації та їх прикладного 

програмного забезпечення, для реалізації функцій управління 

та опрацювання інформації на основі сучасних  положень 

теорії надійності, функціональної безпеки програмних та 

технічних засобів, аналізу та зменшення ризиків в складних 

системах.  

3. Здатність застосовувати  методи моделювання та оптимізації 

для дослідження та створення ефективних систем керування 

складними технологічними та організаційно-технічними 

об’єктами. 

4. Здатність професійно використовувати спеціальне програмне 

забезпечення для розробки комп’ютерно-інтегрованих систем 

управління та програмно-технічних комплексів на базі 

промислових контролерів, засобів людино-машинного 

інтерфейсу і промислових мереж. 

5. Здатність розуміти процеси і явища у технологічних 



комплексах окремої галузі (відповідно до спеціалізації), 

аналізувати виробничо-технологічні системи і комплекси як 

об’єкти автоматизації, визначати способи та стратегії їх 

автоматизації. 

6. Здатність синтезувати, проектувати, налагоджувати 

спеціальні вимірювальні та керуючі системи, системи контрою 

та моніторингу процесів із врахуванням особливостей 

виробничо-технологічних комплексів у різних галузях 

діяльності (відповідно до спеціалізації). 

7. Здатність інтегрувати знання з інших галузей, застосовувати 

системний підхід та враховувати нетехнічні (економічні, 

правові, соціальні та екологічні) аспекти при розв’язанні 

інженерних задач та проведенні наукових досліджень. 

8. Здатність проводити патентні дослідження з метою 

забезпечення патентної чистоти нових проектних рішень,  

визначення показників технічного рівня, автоматизованих та 

автоматичних систем керування, засобів їх технічного та 

апаратно-програмного забезпечення. 

9. Здатність застосовувати сучасні методи теорії автоматичного 

керування для розроблення автоматизованих систем 

управління технологічними процесами та об’єктами. 

10. Здатність демонструвати спеціальні знання мережевих 

технологій передавання даних, які застосовують в 

автоматизованих системах різного рівня та призначення.  

11. Здатність обґрунтовано вибирати та проектувати 

спеціалізоване програмно-технічне забезпечення систем 

автоматизації складних технологічних та  організаційно-

технічних об’єктів. 

12. Здатність застосовувати сучасні підходи та методи до 

проектування та розробки систем автоматизації різного рівня 

та призначення. Професійно володіти спеціальними 

програмними засобами для реалізації таких задач. 

13. Здатність аналізувати електричні схеми різного рівня 

складності, розробляти схеми пристроїв керування 

технологічними процесами на базі мікропроцесорів. 

14. Здатність застосовувати знання механіки, електротехніки, 

електроніки, автоматики, програмування та обчислюваної 

техніки для проектування комп’ютеризованих систем 

автоматичного керування складними електромеханічними 

системами, зокрема маніпуляційними роботами. 

1.7. Програмні результати навчання 

 1 Вміти застосовувати інтелектуальні методи управління для 

створення високоефективних систем автоматизації на основі 

використання баз даних, баз знань та методів штучного 

інтелекту. 

2. Вміти створювати високонадійні системи автоматизації на 

основі сучасних  положень теорії надійності, функціональної 

безпеки програмних та технічних засобів, аналізу та зменшення 

ризиків в складних системах. 

 3. Вміти застосовувати сучасні методи моделювання та 

оптимізації для дослідження та створення ефективних систем 

керування складними технологічними та організаційно-

технічними об’єктами. 

4. Вміти розробляти комп’ютерно-інтегровані системи 



управління та програмно-технічні комплекси на базі 

промислових контролерів, засобів людино-машинного 

інтерфейсу  і промислових інформаційних мереж. 

5. Мати навички розроблення спеціалізованого програмного 

забезпечення для мікропроцесорних систем управління, 

програмованих контролерів та засобів людино-машинного 

інтерфейсу. 

6. Вміти виконувати аналіз та опрацювання інформації, 

проводити патентні дослідження з метою прийняття 

ефективних рішень, забезпечення патентної чистоти нових 

проектних рішень,  визначення показників технічного рівня 

автоматизованих та автоматичних систем керування, засобів їх 

технічного та апаратно-програмного забезпечення. 

7. Здатність проводити аналіз виробничо-технічних систем в 

різних галузях промисловості як об’єктів автоматизації і 

визначати стратегію їх автоматизації. 

8. Вміти проектувати та налагоджувати спеціальні 

вимірювальні та керуючи системи з урахуванням властивостей 

виробничо-технологічних комплексів. 

9. Вміти застосовувати системний підхід для врахування 

нетехнічних (економічних, правових, соціальних, екологічних і 

ін.)  складових оцінки об’єктів автоматизації при проведенні 

робіт з впровадження систем керування складними 

технологічними та організаційно-технічними об’єктами. 

10. Вміти аналізувати електричні схеми різного рівня 

складності, розробляти схеми пристроїв керування 

технологічними процесами на базі мікропроцесорів. 

11. Вміти проектувати комп’ютеризовані системи 

автоматичного керування складними електромеханічними 

системами, зокрема маніпуляційними роботами. 

12. Здатність продемонструвати розуміння методів, підходів, 

цілей і задач освітньої, педагогічної діяльності та навчального 

процесу, вміння проводити окремі види навчальних занять. 

13. Вміти здійснювати захист прав інтелектуальної власності, 

комерціалізацію  результатів науково-дослідної діяльності. 

14. Вміти спілкуватися іноземною мовою у професійній сфері, 

аналізувати іноземні літературні джерела, здійснювати 

переклад технічних текстів за спеціальністю. 

15. Вміти аналізувати основні проблеми наукового пізнання в 

сучасних умовах його існування, орієнтуватися в особливостях 

предметного й ціннісного змісту наукового пізнання, 

застосовуючи  для  цього  опорні теоретичні й методологічні 

категорії. 

16. Вміти виконувати професійні завдання з урахуванням 

вимог цивільного захисту. 

17. Вміти розв’язувати типові завдання з усіх напрямків 

професійної діяльності на первинних посадах з обов’язковим 

дотриманням вимог безпеки і стандартів з охорони праці. 

18. Вміти визначити об’єкт і суб’єкт досліджень, 

використовуючи гносеологічні підходи до розв’язання сучасних 

проблемв галузі автоматичного керування та комп’ютерно-

інтегрованих технологій 

19. Спланувати та реалізувати на практиці оригінальне 



самостійне наукове дослідження, яке має наукову новизну, 

теоретичну і практичну цінність та сприяє розв’язанню 

сучасних проблем автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих 

технологій. 

1.8. Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове забезпечення У викладанні навчальних дисциплін нормативної частини 

змісту навчання беруть участь доктори наук, професори, 

кандидати наук, доценти, фахівці даної галузі знань, які мають 

певний стаж практичної, наукової та педагогічної роботи. 

Матеріально-технічне 

забезпечення 

Кафедра має усе необхідне обладнання для якісного 

проведення занять. Протягом навчання та виконання 

дипломних робіт використовується велика кількість діючих 

засобів автоматизації та програмне забезпечення, зокрема 

провідних компаній Schneider Electric, Atmel, Microchip 

Technology, Silicon Labs, Aldec та ін.   

Інформаційне та 

навчально-методичне 

забезпечення 

Інформаційне та навчально-методичне забезпечення складають  

методичний фонд кафедри, бібліотека університету та 

електронні засоби інформації.  

Наукова бібліотека НУК містить близько 769 000 примірників 

друкованих видань, у т.ч.: понад 379 000 примірників 

навчальних видань; понад 95 000 примірників наукової 

літератури; понад 1400 примірників електронних видань та  

понад 125 000 примірників періодичних видань. 

Віртуальний сервіс бібліотеки складається з: Електронного 

каталогу (загальна кількість записів складає понад 126 000); 

ресурсів Електронного інституційного депозитарію; баз даних 

власної генерації; придбаних баз даних: повнотекстової бази 

даних видавництва ТОВ «Центр навчальної лiтератури» (понад 

1000 підручників) та наукометричної бази даних Scopus; 

Електронної бібліотеки, яка включає повнотекстову колекцію 

праць викладачів НУК, електронні документи, що надані 

кафедрами університету; web-сайту бібліотеки. 

Студенти та викладачі кафедри мають можливість 

користуватися послугами існуючого в університеті кабінету 

електронних засобів навчання та Електронного читального 

залу, де вони отримують доступ до міжнародних баз даних та 

власних електронних ресурсів Наукової бібліотеки. Крім того, 

в університеті забезпечено безкоштовний Wi-Fi доступ до 

мережі Internet. 

1.9. Академічна мобільність 

Національна кредитна 

мобільність 

На основі двосторонніх договорів між НУК ім. адм. Макарова  

та закладами вищої освіти України. 

Міжнародна кредитна 

мобільність 

У рамках програми ЄС Еразмус+ на основі двосторонніх 

договорів  між  Національним університетом кораблебудування 

ім. адмірала Макарова  та  навчальними закладами країн-

партнерів. 

Навчання іноземних 

здобувачів вищої 

освіти 

Можливе, після вивчення іноземними здобувачами  

української або англійської мов. 

 

 



2. Перелік компонент освітньо-професійної програми та їх логічна 

послідовність 

 

2.1. Перелік компонент освітньо-професійної програми 

Код н/д 

Компоненти освітньої програми 

(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), 

практики, кваліфікаційна робота) 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумк. 

контролю 
 

1 2 3 4 

Обов’язкові компоненти 

ОК1 Педагогіка вищої школи 2 Залік 

ОК2 Іноземна мова 8 Залік 

ОК3 Філософські проблеми наукового пізнання 2 Залік 

ОК4 Маркетинг 2 Залік 

ОК5 Цивільний захист 2 Залік 

ОК6 Охорона праці в галузі 2 Екзамен 

ОК7 Основи наукових досліджень 4 Екзамен 

ОК8 Наукове стажування 6 Залік 

ОК9 Кваліфікаційна магістерська робота 24 Екзамен 

Загальний обсяг обов’язкових компонент 52  

Вибіркові компоненти 

Цикл дисциплін самостійного вибору ВНЗ 

ВК1.1 
Моделювання оптимальних і адаптивних систем 

управління 
8 

Екзамен, 

курсовий 

проект 

ВК1.2 Теорія і проектування цифрових систем управління 8 

Екзамен, 

курсова 

робота 

ВК1.3 
Мікропроцесорні системи управління технічними засобами 

суден  
6 Екзамен 

ВК1.4 Інтелектуальні технології в управлінні 4 Екзамен 

Цикл дисциплін вільного вибору здобувачів вищої освіти 

 Блок 1.     

ВК2.1.1 
Комп'ютеризоване проектування цифрових електронних 

схем 
6 

Екзамен, 

курсовий 

проект 

ВК2.1.2 Робототехнічні системи в морських технологіях 6 

Екзамен, 

курсова 

робота 

 Блок 2.   

ВК2.2.1 Силові напівпровідникові пристрої автоматики 6 

Екзамен, 

курсовий 

проект 

ВК2.2.2 
Методи проектування робототехнічних систем з 

мікропроцесорним управлінням 
6 

Екзамен, 

курсова 

робота 

Загальний обсяг вибіркових компонент 38  

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 90  



2.2. Структурно-логічна схема освітньо-професійної програми 

 

 

  

 Педагогіка вищої 

школи (2 кредити) 

 Філософські проблеми 

наукового пізнання 

(2 кредити) 

 Теорія і проектування 

цифровихсистем 

управління 

(8 кредитів) 

 Мікропроцесорні системи 

управління технічними 

засобами суден 

(6 кредитів) 

 Силові напівпровідникові 

пристрої автоматики 

(6 кредитів) 

 Охорона праці в 

галузі (2 кредити) 

 Іноземна мова (8 кредитів) 

 Маркетинг 

(2 кредити) 

Основи наукових 

досліджень 

(2 кредити) 

  

 Моделювання 

оптимальних і 

адаптивних систем 

управління 

(8 кредитів) 

 Інтелектуальні 

технології в управлінні 

(4 кредити) 

 Методи проектування 

робототехнічних систем 

з мікропроцесорним 

управлінням (6 кредитів) 

 Цивільний захист 

(2 кредити) 

 Комп’ютеризоване 

проектування цифрових 

електронних схем 

(6 кредитів) 

 Робототехнічні системи 

в морських технологіях 

(6 кредитів) 

Вибірковий блок 1  

Вибірковий блок 2 

 Кваліфікаційна 

магістерська 

робота 

(24 кредити) 

 Наукове 

стажування 

(6 кредитів) 

ІІІ семестр ІІ семестр І семестр 



3. Форма атестації здобувачів вищої освіти 

 

Атестація випускників освітньо-професійної програми 

«Комп’ютеризовані системи управління та автоматика» спеціальності 

151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» проводиться у 

формі захисту кваліфікаційної магістерської роботи та завершується видачею 

документу встановленого зразка про присудження йому ступеня магістра із 

присвоєнням кваліфікації: Магістр з автоматизації та комп’ютерно-

інтегрованих технологій за спеціалізацією «Комп’ютеризовані системи 

управління та автоматика». 

 

4. Матриця відповідності програмних компетентностей 

компонентам освітньої програми 
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ЗК1       * * * * * * * * * * * 

ЗК2     * *            

ЗК3        * *         

ЗК4   *    * * *         

ЗК5 * *  *  * * * * * * * * * * * * 

ЗК6  *  *    * * * * * * * * * * 

ЗК7       * * *         

ЗК8  *  *   * * * * * * * * * * * 

ЗК9        * * * * * * * * * * 

ЗК10  *                

ЗК11   *               

ЗК12       *           

ФК1             *     

ФК2            *      

ФК3         * *        

ФК4         *  *   *    

ФК5          *        

ФК6         *  * *   *  * 

ФК7       *  *         



ФК8       * * *         

ФК9         *  *  *  *  * 

ФК10         *   *      

ФК11         *  *   *    

ФК12         *  *   *    

ФК13            *    *  

ФК14               *  * 
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5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) 

відповідними компонентами освітньої програми 
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ПРН1             *     

ПРН2            *      

ПРН3          *        

ПРН4         *  * *  *    

ПРН5         *  *   *    

ПРН6       * * *         

ПРН7          *        

ПРН8         *  * *   *  * 

ПРН9       *  *         

ПРН10            *    *  

ПРН11               *  * 

ПРН12 *                 

ПРН13    *              

ПРН14  *                

ПРН15   *               

ПРН16     *             

ПРН17      *            

ПРН18       *           

ПРН19       *           

 


