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ВСТУП 

 

Освітньо-професійна програма розроблена на основі Стандарту вищої освіти 

підготовки магістрів спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 

(проект). 

Призначення освітньої програми 

Освітньо-професійна програма використовується під час: 

– ліцензування спеціальності та акредитації освітньої програми; 

– складання навчальних планів; 

– формування робочих програм навчальних дисциплін, практик, індивідуальних 

завдань; 

– формування індивідуальних навчальних планів студентів; 

– розроблення засобів діагностики якості вищої освіти; 

– атестації магістрів спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 

технології; 

– визначення змісту навчання в системі перепідготовки та підвищення кваліфікації; 

– професійної орієнтації здобувачів фаху; 

– зовнішнього контролю якості підготовки фахівців. 

Користувачі освітньо-професійної програми: 

– здобувачі вищої освіти, які навчаються в НТУ «ДП»; 

– викладачі НТУ «ДП», які здійснюють підготовку магістрів спеціальності 151 

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології; 

– екзаменаційна комісія спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 

технології; 

– приймальна комісія НТУ «ДП». 

Освітньо-професійна програма поширюється на кафедри університету, які беруть 

участь у підготовці фахівців ступеня магістр спеціальності 151 Автоматизація та 

комп’ютерно-інтегровані технології. 

1 ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

 

1.1 Загальна інформація 

Повна назва закладу 

вищої освіти та інститут 

(факультет) 

Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», 

факультет інформаційних технологій 

Ступінь вищої освіти та 

назва кваліфікації мовою 

оригіналу 

Магістр з автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій  

 

Офіційна назва освітньої 

програми 

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 

Тип диплому та обсяг 

освітньої програми 

Диплом магістра, одиночний, 90 кредитів ЄКТС, термін 

навчання – 1 рік 4 місяці 

Наявність акредитації Акредитація програми не проводилася.  

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

рівень 

Передумови Наявність першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

Мова(и) викладання Українська (англійська) 

Термін дії освітньої 

програми 

Термін не може перевищувати 1 рік 4 місяці та/або період 

акредитації. Допускається коригування відповідно до змін 

нормативної бази вищої освіти 
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Інтернет-адреса 

постійного розміщення 

опису освітньої 

програми 

http://www.aks.nmu.org.ua. Інформаційний пакет за спеціальністю 

1.2 Мета освітньої програми 

Підготовка фахівців, здатних до комплексного розв’язання  складних задач і проблем 

розроблення нових і вдосконалення, модернізації та експлуатації існуючих систем 

автоматизації та їх елементів, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення 

інновацій, оновлення та інтеграції знань в умовах неповної/недостатньої інформації та 

суперечливих вимог. Академічна освіта в сфері автоматизації процесів в галузях 

промисловості 

1.3 Характеристика освітньої програми 

Предметна область  15 Автоматизація та приладобудування 151 Автоматизація та 

комп’ютерно-інтегровані технології.  

Об’єктами вивчення та діяльності магістрів із автоматизації та 

комп’ютерно-інтегрованих технологій є: об’єкти керування 

(технологічні процеси, виробництва, організаційні структури), 

технічне, інформаційне, математичне, програмне та організаційне 

забезпечення систем автоматизації у різних галузях. 

Вибіркові блоки: 

1. «Синтез та дослідження комп’ютерно-інтегрованих технологій 

інтернет речей користувачів» (випускова кафедра автоматизації 

та комп’ютерних систем). 

2. «Синтез та дослідження комп’ютерно-інтегрованих технологій 

індустріальних інтернет речей» (випускова кафедра автоматизації 

та комп’ютерних систем). 

Орієнтація освітньої 

програми 

Освітньо-професійна програма вищої освіти 

Основний фокус 

освітньої програми  

Підготовка фахівців, здатних виконувати теоретичні дослідження 

об’єктів автоматизації з використанням сучасних інформаційних 

платформ ліцензованих пакетів SCADA системи Zenon Supervisor 

7.10, PCWORX 6, CODESYS 2.3.9.41, та пакетів VinPLC7 5.042, 

MATLAB R2013b. 

Проектувати системи автоматизації на основі сучасних 

промислових контролерів VIPA, ОВЕН, PHOENIXCONTACT, 

розробляти для вказаних технічних засобів прикладне 

програмне забезпечення різного призначення.  

Ключові слова: процеси керування, комп’ютерні системи, 

людино-машинні інтерфейси, автоматизовані системи 

керування технологічними процесами 

Особливості програми Виробнича та передатестаційна практики обов’язкові. 

1.4 Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Види економічної діяльності за класифікатором видів 

економічної діяльності ДК 009:2010: 

Види економічної діяльності за класифікатором ДК 009:2010: 

Секція С –переробна промисловість 

Розділ 10 Виробництво харчових продуктів 

Розділ 19 Виробництво коксу та продуктів нафтопереробки 

Розділ 24 Металургійне виробництво 

Розділ 26 Виробництво комп’ютерів, електронної та оптичної 

http://www.aks.nmu.org.ua/
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продукції 

Розділ 27 Виробництво електричного устаткування 

Розділ 32 Виробництво іншої продукції 

Секція М – Професійна, науково-технічна діяльність 

Розділ 72 Наукові дослідження та розробки 

Розділ 74 Інша професійна на наукова діяльність 

Секція Р – Освіта 
Подальше навчання Можливість навчання за кваліфікаційними рівнями: HPK 

України – 9, рівень FQ-EHEA – третій цикл, EQF-LLL – 8 рівень 

1.5 Викладання та оцінювання 

Викладання та навчання Студентсько-центроване навчання, самонавчання, проблемно-

орієнтоване навчання 

Оцінювання Оцінювання навчальних досягнень студентів здійснюється за 

рейтинговою шкалою (прохідні бали 60…100) та за 

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

«незадовільно»), що використовується для конвертації кредитів. 

Оцінювання включає весь спектр контрольних процедур у 

залежності від компетентністних характеристик (знання, 

уміння, комунікація, автономність і відповідальність) 

результатів навчання, досягнення яких контролюється. 

Результати навчання студента, що відображають досягнутий 

ним рівень компетентностей відносно очікуваних, 

ідентифікуються та вимірюються під час контрольних заходів 

за допомогою критеріїв, що корелюються з дескрипторами 

Національної рамки кваліфікацій і характеризують 

співвідношення вимог до рівня компетентностей і показників 

оцінки за рейтинговою шкалою. 

Підсумковий контроль з навчальних дисциплін здійснюється за 

результатами поточного контролю або/та оцінюванням 

виконання комплексної контрольної роботи або/та усних 

відповідей 

Форма випускної 

атестації 

Атестація здійснюється у формі публічного захисту 

кваліфікаційної роботи. 

Кваліфікаційна робота передбачає виконання синтезу системи 

керування та дослідженню законів керування з використанням 

сучасних інформаційних платформ ліцензованих пакетів 

SCADA системи Zenon, Codesis, PCWORX, VinPLC7, MATLAB 

та проектування системи автоматизації із застосуванням теорій 

та методів спеціальності, що характеризуються комплексністю 

та невизначеністю умов, під час професійної діяльності у галузі 

автоматизації. 

Кваліфікаційна робота має бути перевірена на плагіат. 

Кваліфікаційна робота має бути оприлюднена на офіційному 

сайті закладу вищої освіти або на сайті кафедри АКС, або у 

репозитарії закладу вищої освіти. 

1.6 Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Специфічні 

характеристики 

кадрового забезпечення 

Стажування на підприємствах галузей промисловості, в 

Ройтлінгенському університеті техніки і економіки. 

Відповідно до кадрових вимог щодо забезпечення провадження 

освітньої діяльності для першого рівня вищої освіти відповідно 
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до Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності 

Специфічні 

характеристики 

матеріально-технічного 

забезпечення 

На кафедрі створені спеціалізовані лабораторії: навчальні  

центри, які оснащені обладнанням і ліцензійним програмним 

забезпеченням компаній «СВАЛЬТЕРА», ОВЕН, 

PHOENIXCONTACT, CISCO. 

Відповідно до технологічних вимог щодо забезпечення 

провадження освітньої діяльності для першого рівня вищої 

освіти відповідно до Ліцензійних умов провадження освітньої 

діяльності 

Специфічні 

характеристики 

інформаційного та 

навчально-методичного 

забезпечення 

Наявність навчально-методичного забезпечення практик. 

Відповідно до технологічних вимог щодо навчально-

методичного та інформаційного забезпечення провадження 

освітньої діяльності для першого рівня вищої освіти відповідно 

до Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності 

1.7  Академічна мобільність 

Національна кредитна 

мобільність 

Програма передбачає угоди про академічну мобільність із 

закладами вищої освіти, що здійснюють підготовку фахівців з 

автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій 

Міжнародна кредитна 

мобільність 

Програма передбачає угоди про академічну мобільність, про 

подвійне дипломування у Ройтлінгенському університеті 

Навчання іноземних 

здобувачів вищої освіти 

Програма передбачає навчання іноземних здобувачів вищої 

освіти 

2  КОМПЕТЕНТНОСТІ МАГІСТРА 

 

Шифр Компетентності 

1 2 

 Інтегральна компетентність магістра 

 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. 

2.1 Загальні нормативні компетентності спеціальності (за стандартом вищої 

освіти) 

ЗК1 Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

ЗК2 Навики здійснення безпечної діяльності. 

ЗК3 Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з 

експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності). 

ЗК4 Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК5 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК6 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК7 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК8 Здатність працювати в міжнародному контексті 

ЗК9 Вміння формулювати, ставити та вирішувати проблеми. 

ЗК10 Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій 

ЗК11 Здатність розробляти проекти та управляти ними 

2.2 Спеціальні нормативні компетентності магістра спеціальності (за стандартом 

вищої освіти) 

СК1 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 
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баз даних, баз знань та методів штучного інтелекту. 

СК2 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. 

СК3 Здатність застосовувати методи моделювання та оптимізації для дослідження та 

створення ефективних систем керування складними технологічними та 

організаційно-технічними об’єктами. 

СК4 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. 

СК5 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. 

СК6 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). 

СК7 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. 

СК8 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. 

СК9 Здатність застосовувати сучасні методи теорії автоматичного керування для 

розроблення автоматизованих систем управління технологічними процесами та 

об’єктами. 

СК10 Здатність розробляти функціональну, технічну та інформаційну структуру 

комп’ютерно-інтегрованих систем управління виробництвами в залежності від 

технологічних умов та вимог до систем управління виробництвом. 

СК11 Здатність демонструвати спеціальні знання мережевих технологій передавання 

даних, які застосовують в автоматизованих системах різного рівня та призначення.  

СК12 Здатність обґрунтовано вибирати та проектувати спеціалізоване програмно-

технічне забезпечення систем автоматизації складних технологічних та  

організаційно-технічних об’єктів. 

СК13 Здатність організовувати монтажні, налагоджувальні роботи систем автоматизації 

складних технологічних та організаційно-технічних об’єктів, здійснювати їхню 

експлуатацію у відповідності до міжнародних та національних стандартів. 

СК14 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. 

2.3 Вибіркові компетентності магістра за спеціальністю 

 Блок 1 «Синтез та дослідження комп’ютерно-інтегрованих технологій 

інтернет речей користувачів» 

 Об’єкт професійної діяльності магістрів з автоматизації та комп’ютерно-

інтегрованих технологій є: об’єкти керування (технологічні процеси, виробництва, 

організаційні структури), технічне, інформаційне, математичне, програмне та 
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організаційне забезпечення систем комп’ютерно-інтегрованих технології інтернет 

речей користувачів.  

ВК1 Здатність розробляти комп’ютерно-інтегровані системи інтернет речей 

користувачів 
ВК2 Здатність розробляти спеціалізоване програмне забезпечення для методів 

машинного навчання для сучасних комп’ютерно-інтегрованих систем інтернет 

речей користувачів 

ВК3 Здатність застосовувати сучасні методи адаптації при вирішені задач 

автоматизації. 

ВК4 Здатність застосовувати методи оптимізації режимів роботи систем автоматизації 

ВК5 Здатність виконувати обгрунтування прийнятих рішень з врахуванням 

економічних вимог до систем автоматизації. 

ВК6 Здатність проектувати високонадійні системи автоматизації на базі сучасних 

інформаційних технологій функціональної безпеки програмних та технічних 

засобів. 
 Блок 2 «Синтез та дослідження комп’ютерно-інтегрованих технологій 

індустріальних інтернет речей» 

 Об’єкт професійної діяльності магістрів з автоматизації та комп’ютерно-

інтегрованих технологій є: об’єкти керування (технологічні процеси, виробництва, 

організаційні структури), технічне, інформаційне, математичне, програмне та 

організаційне забезпечення систем комп’ютерно-інтегрованих технологій 

індустріальних інтернет речей. 

ВК1 Здатність розробляти протоколи комп’ютеризованих систем індустріальних 

інтернет речей з використанням сучасних апаратних засобів, засобів людино-

машинного інтерфейсу і промислово інформаційних мереж. 
ВК2 Здатність розробляти спеціалізоване програмне забезпечення для сучасних 

комп’ютерно-інтегрованих систем індустріальних інтернет речей 

ВК3 Здатність застосовувати сучасні методи адаптації при вирішені задач 

автоматизації. 

ВК4 Здатність застосовувати методи оптимізації режимів роботи систем автоматизації. 

ВК5 Здатність виконувати обгрунтування прийнятих рішень з врахуванням 

економічних вимог до систем автоматизації. 

ВК6 Здатність проектувати високонадійні системи автоматизації на базі сучасних 

інформаційних технологій функціональної безпеки програмних та технічних 

засобів. 
 

3  ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРА, СФОРМУЛЬОВАНИЙ У ТЕРМІНАХ 

РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

 

Шифр Результати навчання 

1 2 

3.1 Нормативний зміст підготовки за спеціальністю 

Подано кінцеві, підсумкові та інтегративні результати навчання магістра зі 

спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, що 

визначають нормативний зміст підготовки і корелюються з переліком загальних і 

спеціальних компетентностей відповідно до стандарту вищої освіти 

РН1 Вміти застосовувати інтелектуальні методи управління для створення високо 

ефективних систем автоматизації на основі використання баз даних, баз знань та 

методів штучного інтелекту 

РН2 Вміти створювати високонадійні системи автоматизації на основі сучасних 

положень теорії надійності, функціональної безпеки програмних та технічних 
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Шифр Результати навчання 

1 2 

засобів, аналізу та зменшення ризиків в складних системах 

РН3 Вміти застосовувати сучасні методи моделювання та оптимізації для дослідження 

та створення ефективних систем керування складними технологічними та 

організаційно-технічними об’єктами 

РН4 Вміти розробляти комп’ютерно-інтегровані системи управління та програмно-

технічні комплекси на базі промислових контролерів, засобів людино-машинного 

інтерфейсу і промислових інформаційних мереж 

РН5 Мати навички розроблення спеціалізованого програмного забезпечення для 

мікропроцесорних систем управління, програмованих контролерів та засобів 

людино-машинного інтерфейсу 

РН6 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 

РН7 Вміти проводити аналіз виробничо-технічних систем в різних галузях 

промисловості як об’єктів автоматизації і визначати стратегію їх автоматизації 

РН8 Вміти проектувати та налагоджувати спеціальні вимірювальні та керуючи системи з 

урахуванням властивостей виробничо-технологічних комплексів 

РН9 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 

РН10 Вміти застосовувати сучасні методи теорії автоматичного керування для аналізу та 

синтезу автоматизованих систем управління технологічними процесами та 

об’єктами 

РН11 Вміти застосовувати сучасні методи системного аналізу для дослідження та 

створення ефективних систем керування складними технологічними та 

організаційно-технічними об’єктами 

РН12 Вміти розробляти функціональну, технічну та інформаційну структуру 

комп’ютерно-інтегрованих систем складними технологічними та організаційно-

технічними об’єктами в залежності від наявних умов та вимог до MES-систем 

управління виробництвом 

РН13 Вміти організувати проведення монтажних і налагоджуваних робіт систем 

автоматизації 

РН14 Вміти застосовувати сучасні підходи до проектування, розробки, модернізації і 

експлуатації систем автоматизації різного призначення. 

3.2 Вибірковий зміст підготовки 

 Блок 1 «Синтез та дослідження комп’ютерно-інтегрованих технологій інтернет 

речей користувачів»  

ВР1.1 Розробляти комп’ютерно-інтегровані системи інтернет речей користувачів 
ВР1.2 Мати навички розроблення спеціалізованого програмного забезпечення для методів 

машинного навчання для сучасних комп’ютерно-інтегрованих систем інтернет речей 

користувачів 

ВР1.3 Вміти застосовувати сучасні методи адаптації при вирішені задач автоматизації. 

ВР1.4 Вміти застосовувати методи оптимізації режимів роботи систем автоматизації. 

ВР1.5 Вміти виконувати обгрунтування прийнятих рішень з врахуванням економічних 

вимог до систем автоматизації 

ВР1.6 Проектувати високонадійні системи автоматизації на базі сучасних інформаційних 
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Шифр Результати навчання 

1 2 

технологій функціональної безпеки програмних та технічних засобів. 
 Блок 2 «Синтез та дослідження комп’ютерно-інтегрованих технологій 

індустріальних інтернет речей» 

ВР2.1 Розробляти протоколи комп’ютеризованих систем індустріальних інтернет речей з 

використанням сучасних апаратних засобів, засобів людино-машинного інтерфейсу і 

промислово інформаційних мереж. 
ВР2.2 Мати навички розроблення спеціалізованого програмного забезпечення для 

сучасних комп’ютерно-інтегрованих систем індустріальних інтернет речей 

ВР2.3 Вміти застосовувати сучасні методи адаптації при вирішені задач автоматизації. 

ВР2.4 Вміти застосовувати методи оптимізації режимів роботи систем автоматизації. 

ВР2.5 Вміти виконувати обгрунтування прийнятих рішень з врахуванням економічних 

вимог до систем автоматизації 

ВР2.6 Проектувати високонадійні системи автоматизації на базі сучасних інформаційних 

технологій функціональної безпеки програмних та технічних засобів. 
 

 

4 РОЗПОДІЛ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ ЗА ОСВІТНІМИ КОМПОНЕНТАМИ 

 

Шифр Результати навчання 
Найменування освітніх 

компонентів 

1 2 3 

Нормативні результати навчання за спеціальністю 

РН1 Вміти застосовувати інтелектуальні методи 

управління для створення високо ефективних 

систем автоматизації на основі використання баз 

даних, баз знань та методів штучного інтелекту 

Іноземна мова для професійної 

діяльності 

(англійська/німецька/французька) 

Методологія наукових досліджень 

РН2 Вміти створювати високонадійні системи 

автоматизації на основі сучасних положень теорії 

надійності, функціональної безпеки програмних 

та технічних засобів, аналізу та зменшення 

ризиків в складних системах 

Проектування автоматизованих 

систем керування технологічними 

комплексами 

РН3 Вміти застосовувати сучасні методи 

моделювання та оптимізації для дослідження та 

створення ефективних систем керування 

складними технологічними та організаційно-

технічними об’єктами 

Дослідження, ідентифікація, 

моделювання і розрахунок систем 

автоматизації 

Курсовий проект з дослідження, 

ідентифікації, моделювання і 

розрахунку систем автоматизації 

РН4 Вміти розробляти комп’ютерно-інтегровані 

системи управління та програмно-технічні 

комплекси на базі промислових контролерів, 

засобів людино-машинного інтерфейсу і 

промислових інформаційних мереж 

Автоматизація технологічних 

процесів виробництв 

РН5 Мати навички розроблення спеціалізованого 

програмного забезпечення для мікропроцесорних 

систем управління, програмованих контролерів 

та засобів людино-машинного інтерфейсу 

Проектування автоматизованих 

систем керування технологічними 

комплексами 

РН6 Вміти виконувати аналіз та опрацювання 

інформації, проводити патентні дослідження з 

Методологія наукових досліджень 
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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 

РН7 Вміти проводити аналіз виробничо-технічних 

систем в різних галузях промисловості як 

об’єктів автоматизації і визначати стратегію їх 

автоматизації 

Автоматизація технологічних 

процесів виробництв 

РН8 Вміти проектувати та налагоджувати спеціальні 

вимірювальні та керуючи системи з урахуванням 

властивостей виробничо-технологічних 

комплексів 

Виробнича практика 

Передатестаційна практика 

РН9 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 

Управління безпекою, 

автономність та відповідальність у 

професійній діяльності; 

 

РН10 Вміти застосовувати сучасні методи теорії 

автоматичного керування для аналізу та синтезу 

автоматизованих систем управління 

технологічними процесами та об’єктами 

Дослідження, ідентифікація, 

моделювання і розрахунок систем 

автоматизації 

Курсовий проект з дослідження, 

ідентифікації, моделювання і 

розрахунку систем автоматизації  

РН11 Вміти застосовувати сучасні методи системного 

аналізу для дослідження та створення 

ефективних систем керування складними 

технологічними та організаційно-технічними 

об’єктами 

Автоматизація технологічних 

процесів виробництв 

РН12 Вміти розробляти функціональну, технічну та 

інформаційну структуру комп’ютерно-

інтегрованих систем складними технологічними 

та організаційно-технічними об’єктами в 

залежності від наявних умов та вимог до MES-

систем управління виробництвом 

Проектування автоматизованих 

систем керування технологічними 

комплексами 

РН13 Вміти організувати проведення монтажних і 

налагоджуваних робіт систем автоматизації 

Виробнича практика 

Передатестаційна практика 

РН14 Вміти застосовувати сучасні підходи до 

проектування, розробки, модернізації і 

експлуатації систем автоматизації різного 

призначення. 

Проектування автоматизованих 

систем керування технологічними 

комплексами 

Вибірковий зміст підготовки 

 Блок 1 «Синтез та дослідження комп’ютерно-інтегрованих технологій інтернет 

речей користувачів» 

ВР1.1 Розробляти комп’ютерно-інтегровані системи 

інтернет речей користувачів 
Комп’ютерно-інтегровані 

технології інтернет речей 

користувачів 

ВР1.2 Мати навички розроблення спеціалізованого Використання методів машинного 
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програмного забезпечення для методів 

машинного навчання для сучасних 

комп’ютерно-інтегрованих систем інтернет 

речей користувачів 

навчання комп’ютерно-

інтегрованих систем інтернет 

речей користувачів 

ВР1.3 Вміти застосовувати сучасні методи адаптації 

при вирішені задач автоматизації. 

Теорія адаптивних систем 

керування 

ВР1.4 Вміти застосовувати методи оптимізації 

режимів роботи систем автоматизації. 

Теорія оптимальних систем 

керування 

ВР1.5 Вміти виконувати обгрунтування прийнятих 

рішень з врахуванням економічних вимог до 

систем автоматизації 

Основи підприємництва 

ВР1.6 Проектувати високонадійні системи 

автоматизації на базі сучасних інформаційних 

технологій функціональної безпеки програмних 

та технічних засобів. 

Виконання кваліфікаційної 

роботи 

 Блок 2 «Синтез та дослідження комп’ютерно-інтегрованих технологій 

індустріальних інтернет речей» 

ВР2.1 Розробляти протоколи комп’ютеризованих 

систем індустріальних інтернет речей з 

використанням сучасних апаратних засобів, 

засобів людино-машинного інтерфейсу і 

промислово інформаційних мереж. 

Протоколи комп’ютеризованих 

систем індустріальних інтернет 

речей 

ВР2.2 Мати навички розроблення спеціалізованого 

програмного забезпечення для сучасних 

комп’ютерно-інтегрованих систем 

індустріальних інтернет речей 

Методи і алгоритми створення 

систем нечіткого автоматичного 

керування індустріальних 

інтернет речей 

ВР2.3 Вміти застосовувати сучасні методи адаптації 

при вирішені задач автоматизації. 

Теорія адаптивних систем 

керування 

ВР2.4 Вміти застосовувати методи оптимізації 

режимів роботи систем автоматизації. 

Теорія оптимальних систем 

керування 

ВР2.5 Вміти виконувати обгрунтування прийнятих 

рішень з врахуванням економічних вимог до 

систем автоматизації 

Основи підприємництва 

ВР2.6 Проектувати високонадійні системи 

автоматизації на базі сучасних інформаційних 

технологій функціональної безпеки програмних 

та технічних засобів. 

Виконання кваліфікаційної 

роботи 

5 РОЗПОДІЛ ОБСЯГУ ПРОГРАМИ ЗА ОСВІТНІМИ КОМПОНЕНТАМИ 

Ш
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Освітній компонент 

О
б
ся

г
, 

к
р

ед
. 

П
ід

су
м

. 

к
о
н

т
р
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а
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Р
о
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о
д
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за
 

ч
в

ер
т
я

м
и

 

1 2 3 4 5 6 

1 НОРМАТИВНА ЧАСТИНА 51    

1.1 Цикл загальної підготовки 9    

З1 Іноземна мова для професійної діяльності 

(англійська/німецька/французька) 

6,0 іс ІнМов  1;2;3;4 

З2 Управління безпекою, автономність та 

відповідальність у професійній діяльності 

3,0 дз ОПтаЦБ 3 

1.2 Цикл спеціальної підготовки      
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1.2.1 Фахові дисципліни за спеціальністю 42     

Ф1 Методологія наукових досліджень 4,0 іс АКС 3; 4 

Ф2 Автоматизація технологічних процесів виробництв 6,0 іс АКС 3; 4 

Ф3 Дослідження, ідентифікація, моделювання і 

розрахунок систем автоматизації 10,5 іс АКС 1; 2; 3; 4 

Ф4 Курсовий проект з дослідження, ідентифікації, 

моделювання і розрахунку систем автоматизації 
0,5 

дз 
АКС 4 

Ф5 Проектування автоматизованих систем керування 

технологічними комплексами 
6,0 

іс 
АКС 3; 4 

 Практична підготовка     

П1 Виробнича практика 8,0 дз АКС 5 

П2 Передатестаційна практика 4,0 дз АКС 5 

2 ВИБІРКОВА ЧАСТИНА     

2.1 Блок 1 «Синтез та дослідження комп’ютерно-

інтегрованих технологій інтернет речей 

користувачів»  

39    

В1.1 Комп’ютерно-інтегровані технології інтернет речей 

користувачів 
6,0 

іс 
АКС 1; 2 

В1.2 Використання методів машинного навчання 

комп’ютерно-інтегрованих систем інтернет речей 

користувачів 

5,0 

іс 

АКС 1; 2 

В1.3 Теорія адаптивних систем керування 4,0 іс АКС 1; 2 

В1.4 Теорія оптимальних систем керування 6,0 іс АКС 1; 2 

В1.5 Основи підприємництва 3,0 дз ПЕППУ 1; 2 

В1.6 Виконання кваліфікаційної роботи 18,0 дз АКС 6 

2.2 

Блок 2 «Синтез та дослідження комп’ютерно-

інтегрованих технологій індустріальних інтернет 

речей» 

39 

    

  

В2.1 Протоколи комп’ютеризованих систем 

індустріальних інтернет речей 

6,0 іс АКС 1; 2 

В2.2 Методи і алгоритми створення систем нечіткого 

автоматичного керування індустріальних інтернет 

речей 

5,0 іс АКС 1; 2 

В2.3 Теорія адаптивних систем керування 4,0 іс АКС 1; 2 

В2.4 Теорія оптимальних систем керування 6,0 іс АКС 1; 2 

В2.5 Основи підприємництва 3,0 дз ПЕППУ 1; 2 

В2.6 Виконання кваліфікаційної роботи 18,0 дз АКС 6 

 Разом за нормативною частиною  та вибірковим 

блоком 

90    

 

Примітка:  

Позначення кафедр, яким доручається викладання дисциплін: АКС – автоматизації та 

комп’ютерних систем; ОПтаЦБ – охорони праці та цивільної безпеки; ІнМов – іноземних 

мов; ПЕППУ – прикладної економіки, підприємництва та публічного управління; ЕП – 

електропривода. 

 

6 СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА 

Послідовність навчальної діяльності здобувача за денною формою навчання подана 

нижче. 
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6.1 Освітні компоненти нормативної частини та блоку 1 «Синтез та дослідження 

комп’ютерно-інтегрованих технологій інтернет речей користувачів» 
К

у
р

с 

С
ем

е
ст

р
 

Ч
в
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т
ь

 

Шифри освітніх компонентів 

Р
іч

н
и

й
 о

б
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г
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к

р
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т
и

 Кількість освітніх 

компонент, що 

викладаються 

протягом 

ч
в

ер
т
і 

се
м

е
ст

р
у

 

н
а
в

ч
а
л

ь
н

о
г
о
 

р
о
к

у
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 1 1 З1; Ф3; Ф6; В1.1; В1.2; В1.3; В1.4; В1.5 60 7 7 12 

2 З1; Ф3; Ф6; В1.1; В1.2; В1.3; В1.4; В1.5 7 

2 3 З1; З2; Ф1; Ф2; Ф3; Ф5; 6 6 

4 З1; Ф1; Ф2; Ф3; Ф4; Ф5; 5 

2 3 5 П1; П2; 30   3 

6 В1.6;   

4 7    

8   

 

6.2 Освітні компоненти нормативної частини та блоку 2 «Синтез та дослідження 

комп’ютерно-інтегрованих технологій індустріальних інтернет речей» 

К
у
р

с 

С
ем

е
ст

р
 

Ч
в

ер
т
ь

 

Шифри освітніх компонентів 

Р
іч

н
и

й
 о

б
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г
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р
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и
т
и

 Кількість освітніх 

компонент, що 

викладаються 

протягом 
ч
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т
і 

се
м

е
ст

р
у

 

н
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в

ч
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ь
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о
г
о
 

р
о
к

у
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 1 1 З1; Ф3; Ф6; В2.1; В2.2; В2.3; В2.4; В2.5 60 7 7 12 

2 З1; Ф3; Ф6; В2.1; В2.2; В2.3; В2.4; В2.5 7 

2 3 З1; З2; Ф1; Ф2; Ф3; Ф5; 6 6 

4 З1; Ф1; Ф2; Ф3; Ф4; Ф5; 5 

2 3 5 П1; П2; 30   3 

6 В2.6;   

4 7    

8   

 

7 ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

 
Програма розроблена з урахуванням нормативних та інструктивних матеріалів 

міжнародного, галузевого та державного рівнів: 

1. Закон України від 01.07.2014 р. № 1556-VII «Про вищу освіту» [Режим доступу: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145-19]. 
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2. Закон України від 05.09.2017 p. «Про освіту» - [Режим доступу: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145-19]. 

3. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку галузей знань і 

спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» від 29.04.2015 р. 

№ 266 [Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-п]. 

4. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов 

провадження освітньої діяльності закладів освіти» від 30.12.2015 р. № 1187 [Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1187-2015-n/page]. 

5. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Національної рамки 

кваліфікацій» від 23.11.2011 р. № 1341 [Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п]. 

6. Національний класифікатор України: «Класифікація видів економічної діяльності» ДК 

009:2010 [Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/]. 

7. Національний класифікатор України: «Класифікатор професій» ДК 003:2010 2010 

[Режим доступу: http://www.dk003.com]. 

8. Довідник користувача ЄКТС [Електронний ресурс]. URL: http: 

//mdu.in.ua/Ucheb/dovidnik_ koristuvacha_ ekts.pdf (дата звернення: 04.11.2017). 

9. Закон України «Про вищу освіту» [Електронний ресурс]. URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua /laws/show/1556-18 (дата звернення: 04.11.2017). 

10. Закон України «Про освіту» [Електронний ресурс]. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/ 

laws/show/2145-19 (дата звернення: 04.11.2017). 

11. Лист Міністерства освіти і науки України від 28.04.2017 № 1/9–239 щодо 

використання у роботі закладів вищої освіти примірних зразків освітніх програм. 

12. Наказ Міністерства освіти і науки України від «01» червня 2017 № 600 у редакції 

наказу Міністерства освіти і науки України від «21» грудня 2017 № 1648. 

13. Положення про навчально-методичне забезпечення освітнього процесу. 

Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» / М-во освіти і науки 

України, Національний технічний університет. – Д.: НТУ «ДП», 2019 р. – 25 с. 

14. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 «Ліцензійні 

умови провадження освітньої діяльності закладів освіти». 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1187-2015-п/page. 

15. Лист Міністерства освіти і науки України від 05.06.2018 № 1/9–377 щодо надання 

роз’яснень стосовно освітніх програм. 

16. Наказ НТУ «Дніпровська політехніка» № 224 а-г від 16.11.18 р. «Про розробку 

освітніх програм, навчальних планів та робочих програм навчальних дисциплін здобувачів 

вступу 2019 р.». 

 

Освітня програма оприлюднюється на сайті університету до початку прийому 

студентів на навчання. 

Освітня програма поширюється на всі кафедри університету та вводиться в дію з 1-го 

вересня 2019 року. 

Освітня програма підлягає перегляду та доопрацюванню відповідно до змін 

нормативної бази України в сфері вищої освіти. 

Відповідальність за впровадження освітньої програми та забезпечення якості вищої 

освіти несе завідувач випускової кафедри АКС проф. В.В.Ткачов. 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-п
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1187-2015-n/page
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.dk003.com/
http://mdu.in.ua/Ucheb/dovidnik_%20koristuvacha_%20ekts.pdf
http://mdu.in.ua/Ucheb/dovidnik_%20koristuvacha_%20ekts.pdf
http://zakon2.rada.gov.ua/
http://zakon3.rada.gov.ua/%20laws/show/2145-19
http://zakon3.rada.gov.ua/%20laws/show/2145-19
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