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Профіль освітньо-професійної програми 

зі спеціальності «Прикладна механіка» 

1. Загальна інформація. 

Мета програми      Забезпечити  умови  формування  і  

розвитку фаховими молодшими 

бакалаврами програмних  

компетентностей,  що  дозволять  їм 

оволодіти  основними  знаннями, 

вміннями,  навичками,  необхідними  

для  подальшої  професійної  та  

професійно-наукової діяльності. 

Орієнтація освітньої програми      Освітньо-професійна програма. 

Структура програми передбачає 

оволодіння знаннями щодо 

проєктування, виробництва та 

експлуатації об’єктів і систем 

машинобудівних виробництв. 

Основний фокус освітньої 

програми та спеціалізації 

     - об’єкт діяльності: конструкції, 

машини, устаткування, механічні і 

біомеханічні системи та комплекси, 

процеси їх конструювання, 

виготовлення, дослідження та 

експлуатації;  

      - цілі навчання: професійна 

інженерна діяльність у галузі 

проєктування, виробництва та 

експлуатації технічних систем, машин 

і устаткування, робототехнічних 

засобів та комплексів, розробки 

технологій машинобудівних 

виробництв;  

     - теоретичний зміст предметної 

області: загальні закони теоретичної 

механіки та їх прикладні 

застосування, теоретичні засади 

конструювання машин, проєктування 

різального інструмента, технологій 

машинобудівних виробництв, 



механіки рідини і газів, деталей 

машин і конструкцій, прогнозування 

експлуатаційних властивостей 

технічних систем;  

     - методи, методики та технології: 

фізико-математичні методи 

розрахунку статики, динаміки та 

стійкості елементів і конструкцій; 

аналітичні, чисельні та алгоритмічні 

методи моделювання кінематики та 

динаміки машин, аналізу напружено-

деформованого стану елементів 

конструкцій; методики проєктування, 

контролю, дослідження, розробки 

технологій виготовлення і складання 

елементів машин та конструкцій; 

інформаційні технології в інженерних 

дослідженнях, проєктуванні і 

виробництві; методи та засоби 

числового програмного керування 

технологічного обладнання; 

технології автоматизованих 

машинобудівних виробництв; 

      - інструменти та обладнання: 

верстати, інструменти, технологічні 

та контрольні пристрої, контрольно-

вимірювальні засоби, системи 

числового програмного керування, 

приводи верстатних та 

робототехнічних систем. 

Цикл/рівень      EQF-LLL  - 5 рівень, НРК – 5 

рівень. 

Тип диплому та обсяг освітньої 

програми 

     Диплом фахового молодшого 

бакалавра, одиничний. 

180 кредитів ЄКТС. 

3 роки 10 місяців. 

 

Освітньо-професійний ступень      Фаховий молодший бакалавр  

 

Галузь знань 

    13 «Механічна інженерія» 

 



Спеціальність 

    131 «Прикладна механіка» 

 

Форма здобуття освіти      - інституційна (очна (денна, 

вечірня), заочна, дистанційна, 

мережева); 

     - індивідуальна (екстернатна, на 

робочому місці (на виробництві); 

     -  дуальна. 

Офіційна назва освітньо-

професійної програми      Інструментальне виробництво 

Освітня кваліфікація      Фаховий молодший бакалавр з 

прикладної механіки  

Професійна кваліфікація       Технік-технолог (механіка) 

Академічні права випускників      Мають право продовжити 

навчання  за початковим рівнем 

(короткий цикл) або першим 

(бакалаврським) рівнем вищої освіти, 

або за освітньо-професійним 

ступенем фаховий молодший 

бакалавр за іншою спеціальністю. 

Набуття додаткових кваліфікацій в 

системі освіти дорослих. 

Працевлаштування 

випускників 

     Працевлаштування на 

підприємствах будь-якої 

організаційно-правої форми 

(комерційні, некомерційні, державні, 

муніципальні) усіх форм власності у 

сфері проєктування, виробництва, 

експлуатації машин різного 

галузевого призначення. Фаховий 

молодший бакалавр із прикладної 

механіки підготовлений до виконання 

професійної роботи на посадах згідно 

технік-технолог; технік-лаборант; 

технік-проектувальник; технік-

конструктор; механік; механік 

виробництва; технік із інструменту; 

технік із експлуатаційних, виробничо-

технічних та організаційних питань; 

лаборант; технік із метрології; технік 

із налагоджування та випробувань; 



технік із підготовки виробництва; 

технік із підготовки технічної 

документації. 

Передумови      Для здобуття освітньо-

професійного ступеня фахового 

молодшого бакалавра приймаються:  

      особи, які здобули базову 

загальну середню освіту – для 

здобуття освітньо-професійного 

ступеня фахового молодшого 

бакалавра за денною формою 

здобуття освіти одночасно із 

виконанням освітньої програми 

профільної середньої освіти 

професійного спрямування;  

      особи, які здобули повну 

загальну середню освіту (профільну 

середню освіту, незалежно від 

здобутого профілю);  

      особи, які здобули освітньо-

кваліфікаційний рівень 

кваліфікованого робітника;  

      особи, які здобули будь-який 

ступінь вищої освіти.  

     Для здобуття фахової передвищої 

освіти за іншою спеціальністю 

приймаються особи, які здобули 

раніше такий освітній рівень чи 

ступінь вищої освіти або мають повну 

загальну середню освіту та 

здобувають освітньо-кваліфікаційний 

рівень молодшого спеціаліста, ступінь 

вищої освіти не менше одного року та 

виконують у повному обсязі 

індивідуальний навчальний план. 

 

Наявність акредитації      Немає  

Мова викладання      Українська мова 

Термін дії освітньої програми      5 років 



Інтернет-адреса постійного 

розміщення опису ОП 

 

 

     http://kik-cntu.kr.ua/ 

Технології  навчання       Студентсько-центроване навчання, 

самонавчання, проблемно-орієнтоване 

навчання, кредитно-трансферна 

система організації навчання. Лекції з 

мультимедійним супроводом, 

семінари, практичні заняття, 

індивідуальні роботи, графічні 

завдвння, курсове проєктування, 

самостійне навчання за допомогою 

підручників та конспектів, практика, 

консультації з викладачами, 

підготовка кваліфікаційної роботи 

(дипломного проєкту), проєктна 

робота в командах, самостійна 

навчально-пізнавальна  робота з 

підручниками, посібниками та 

конспектами, консультації та 

співпраця з вирішення практичних 

завдань з роботодавцями, участь у 

професійних конкурсах, проєктне 

навчання, навчальна та виробнича 

практика на підприємствах. 

Система  оцінювання       Система оцінювання якості 

підготовки студентів включає: 

поточний, модульний, семестровий, 

підсумковий контроль та атестацію 

здобувачів вищої освіти.   

     Методи та критерії оцінювання 

узгоджені з результатами навчання і з 

видами навчальної діяльності.                 

Методи оцінювання: усні та письмові 

іспити, заліки, презентації проєктів, 

поточний та підсумковий контроль, 

курсові проєкти та роботи, 

індивідуальні науково-дослідницькі 

завдання, захист практичних та 

лабораторних робіт, захист випускної 



кваліфікаційної роботи (дипломного 

проєкту). 

     Оцінювання  навчальних  

досягнень  здобувачів  здійснюється  

за 4-бальною  («відмінно»,  «добре»,  

«задовільно», «незадовільно») 

шкалою оцінювання.  

2. Обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття ступеня фахової 

передвищої освіти 

     Обсяг освітньо-професійної програми фахового молодшого бакалавра 

на основі профільної середньої освіти становить 180 кредитів ЄКТС, з яких 

до 60 кредитів ЕКТС може бути зараховано на підставі визнання результатів 

навчання осіб, які здобули профільну середню освіту за  відповідним або 

спорідненим спеціальності профілем. 

     Не менше ніж 65% обсягу освітньо-професійної програми має бути 

спрямовано на забезпечення результатів навчання за спеціальністю, 

визначених Стандартом  фахової передвищої освіти. 

     Обсяг освітньо-професійної програми фахового молодшого бакалавра 

на основі базової середньої освіти становить  240 кредитів ЕКТС, у тому 

числі 120 кредитів ЕКТС за інтегрованою з нею освітньою програмою 

профільної середньої освіти професійного спрямування, що відповідає галузі 

знань 13 «Механічна інженерія» та/або спеціальності 131 «Прикладна 

механіка». 

     Не менше ніж 65% обсягу освітньо-професійної програми має бути 

спрямовано на забезпечення результатів навчання за спеціальністю, 

визначених Стандартом  фахової передвищої освіти. 

     Обсяг освітньо-професійної програми фахового молодшого бакалавра 

на основі професійної (професійно-технічної) освіти, фахової передвищої 

освіти або вищої освіти визначається закладом фахової передвищої освіти з 

урахуванням визнання раніше здобутих результатів навчання. Обсяг такої 

програми становить не менше 50% загального обсягу освітньо-професійної 

програми на основі профільної середньої освіти. 

3.  Перелік компетентностей випускника 

Інтегральна компетентність      Здатність розв'язувати типові 

спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми в галузі прикладної 

механіки або в процесі навчання, що 

передбачає застосування певних 



теорій та методів механічної інженерії 

і характеризується комплексністю та 

невизначеністю умов; нести 

відповідальність за результати своєї 

діяльності; здійснювати контроль 

інших осіб у визначених ситуаціях. 

Загальні компетентності      ЗК1.Здатність реалізувати свої 

права і обов’язки як члена 

суспільства, усвідомлювати цінності 

громадянського (вільного 

демократичного) суспільства та 

необхідність його сталого розвитку, 

верховенства права, прав і свобод 

людини і громадянина в Україні. 

     ЗК2. Здатність зберігати та 

примножувати моральні, культурні, 

наукові цінності і досягнення 

суспільства на основі розуміння 

історії та закономірностей розвитку 

предметної області, її місця у 

загальній системі знань про природу і 

суспільство та у розвитку суспільства, 

техніки і технологій, використовувати 

різні види та форми рухової 

активності для активного відпочинку 

та ведення здорового способу життя. 

     ЗК3. Здатність спілкуватися 

державною  мовою як усно, так і 

письмово. 

     ЗК4. Здатність спілкуватися 

іноземною мовою. 

     ЗК5.Здатність використовувати 

інформаційні, комунікаційні та 

цифрові технології. 

     ЗК6. Здатність навчатися та 

самонавчатися. 

     ЗК7. Здатність застосовувати 

знання у практичних ситуаціях. 



     ЗК8. Знання та розуміння 

предметної області та розуміння 

професійної діяльності. 

Спеціальні (фахові, предметні) 

компетентності 

     СК1. Здатність до  аналізу 

матеріалів, конструкцій та процесів на 

основі законів, теорій та методів 

математики, природничих наук і 

прикладної механіки. 

      СК2. Здатність обирати 

оптимальні параметри працездатності 

матеріалів, конструкцій, інструментів 

і машин в експлуатаційних умовах та 

знаходити відповідні рішення для 

забезпечення заданого рівня 

надійності конструкцій і процесів. 

     СК3. Здатність здійснювати 

оптимальний вибір технологічного 

обладнання, інструментів,   технічних 

комплексів, мати базові уявлення про 

правила їх експлуатації. 

     СК4. Здатність застосовувати 

комп'ютеризовані системи 

проєктування (CAD) та спеціалізоване 

прикладне програмне забезпечення 

для вирішення технологічних завдань 

з прикладної механіки. 

     СК5. Здатність до просторового 

мислення і відтворення механічних 

об'єктів, конструкцій, інструментів та 

механізмів у вигляді проєкційних 

креслень та тривимірних 

геометричних моделей. 

     СК6.Здатність описувати та 

класифікувати технічні об’єкти та 

процеси, що ґрунтується на знаннях 

та розумінні основних механічних 

теорій та практик, а також базових 

знаннях суміжних наук.  

     СК7.Здатність застосовувати 



відповідні кількісні математичні, 

технічні методи, а також комп'ютерне 

програмне забезпечення для 

вирішення  типових професійних 

завдань прикладної механіки. 

     СК8. Здатність використовувати 

нормативні та довідникові матеріали, 

стандартні методики, 

конструкторську і технологічну 

документацію. 

     СК9. Здатність використовувати 

базові знання,  необхідні для освоєння 

загально-професійних дисциплін. 

     СК10. Здатність розв`язувати 

завдання з теоретичних основ 

прикладної механіки, зокрема 

здійснювати розрахунки на міцність і 

жорсткість. 

     СК11. Здатність використовувати 

теоретичні знання й практичні 

навички для оволодіння основами 

комп’ютерного проєктування 

технологічних процесів. 

     СК12. Здатність використовувати 

професійно-профільні знання й 

практичні навички для складання 

технологічних процесів виготовлення, 

монтажу та ремонту устаткування та 

інструментів  у галузі прикладної 

механіки 

     СК13. Здатність використовувати 

професійно-профільні знання розділів 

економіки для розрахунку техніко-

економічних показників  

технологічних процесів у галузі 

прикладної механіки. 

     СК14. Здатність розраховувати та 

призначати оптимальні режими 

виготовлення конструкцій та обирати 



відповідні матеріали з метою 

забезпечення їх якості та 

технологічності. 

     СК15. Здатність організовувати 

роботу відповідно до вимог охорони 

праці, безпеки життєдіяльності і 

охорони навколишнього середовища. 

     СК16. Здатність аналізувати 

експлуатаційні властивості основних 

матеріалів,приборів та пристроїв з 

метою правильного вибору для 

ефективної, безпечної та раціональної 

експлуатації устаткування. 

     СК17. Здатність використовувати 

знання з теорії різання для вирішення 

практичних завдань у галузі 

механічної інженерії. 

     СК18. Здатність виконувати 

проєкти з удосконалення та 

модернізації об’єктів 

інструментального виробництва 

     СК19. Здатність використовувати 

знання в області інструментального 

виробництва, розрахунків режимів 

технологічних процесів і керування 

ними. 

      СК20. Здатність програмувати та 

та виконувати налагоджування 

верстатів з ЧПУ. 

4. Нормативний зміст підготовки здобувачів фахової передвищої 

освіти, сформульований у термінах результатів навчання 

      РН1. Застосовувати для розв'язання задач прикладної механіки придатні 

математичні методи; 

     РН2. Використовувати знання теоретичних основ електротехніки та 

електроніки для вирішення професійних завдань; 

     РН3. Застосовувати нормативні та довідкові дані для контролю 



відповідності технічної документації, виробів і технологій стандартам, 

технічним умовам та іншим нормативним документам; 

     РН4. Виявляти міждисциплінарні зв'язки з суміжними науками в галузі 

прикладної механіки на рівні, необхідному для виконання  інших вимог 

освітньо-професійної  програми; 

     РН5. Знати і розуміти основи інформаційних технологій, програмування, 

практично використовувати прикладне програмне забезпечення для 

виконання технологічних розрахунків, обробки інформації та результатів 

досліджень; 

     РН6. Знати конструкції, методики вибору і розрахунку, основи 

обслуговування і експлуатації приводів верстатного і робототехнічного 

обладнання; 

     РН7. Розуміти принцип роботи систем автоматизованого керування 

технологічним обладнанням, зокрема мікропроцесорних, вміти обирати та 

використовувати оптимальні засоби автоматики, автоматизації виробничих 

процесів; 

     РН8. Навички практичного використання комп'ютеризованих систем 

проєктування (CAD), підготовки виробництва (САМ) та технологічних 

досліджень (CAE); 

     РН9. Розраховувати основні техніко-економічні показники функціонування 

підрозділів підприємства в галузі прикладної механіки; 

    РН10. Враховувати при прийнятті рішень основні фактори техногенного 

впливу на навколишнє середовище і пропонувати основні методи захисту 

довкілля, охорони праці та безпеки життєдіяльності; 

     РН11.  Вільно спілкуватися  усно і письмово державною мовою, що 

включає знання спеціальної термінології та навички міжособистісного 

спілкування; 

     РН12. Збирати потрібну наукову і технічну інформацію з доступних 

джерел, зокрема, іноземною мовою та застосовувати її для  вирішення завдань 

у галузі прикладної механіки; 

     РН13. Обирати оптимальні режими виготовлення конструкцій, матеріали  



для забезпечення   технологічності та якості виробів у галузі прикладної 

механіки; 

     РН14. Застосовувати знання сучасних комп’ютерних  методів контролю і 

оцінки точності та якості устаткування, деталей машин, інструментів, 

основних понять взаємозамінності, стандартизації та технічних вимірювань у 

галузі прикладної механіки; 

     РН15.  Виконувати моделювання деталей, механізмів і конструкцій у 

вигляді технічних і робочих креслень. Вносити зміни до технічної, проєктної і 

конструкторської документації у зв`язку з корегуванням технологічних 

процесів і режимів виробництва; 

     РН16. Застосовувати методи технічних розрахунків під час комп’ютерного 

проєктування технологічних процесів виготовлення, монтажу та ремонту  

виробів у галузі прикладної механіки. 

     Уміння (УМ) 

     Ум1. Широкий спектр когнітивних та практичних умінь/навичок, 

необхідних для розв’язання складних задач у спеціалізованих сферах 

професійної діяльності та/або навчання . 

     Ум2. Знаходження творчих рішень або відповідей на чітко визначені 

конкретні та абстрактні проблеми на основі ідентифікації та застосування 

даних.  

     Ум3. Планування, аналіз, контроль та оцінювання власної роботи та роботи 

інших осіб у спеціалізованому контексті. 

 

     Комунікація (К) 

     К1. Взаємодія з колегами, керівниками та клієнтами у питаннях, що 

стосуються розуміння, навичок та діяльності в професійній сфері та/або в 

сфері навчання; 

     К2. Донесення до широкого кола осіб (колеги, керівники, клієнти) власного 

розуміння, знань, суджень, досвіду, зокрема, у сфері професійної діяльності. 

  

     Відповідальність та автономія (АВ) 



     АВ1. Організація та нагляд (управління) в контекстах професійної 

діяльності або навчання в умовах непередбачуваних змін; 

     АВ2. Покращення результатів власної діяльності і роботи інших;  

     АВ3. Здатність продовжувати навчання з певним ступенем автономії. 

 

5.  Форми атестації здобувачів фахової передвищої освіти. 

Форми атестації здобувачів фахової 

передвищої освіти 

     Атестація здобувачів фахової 

передвищої освіти здійснюється  у 

вигляді публічного захисту 

(демонстрації) кваліфікаційної роботи 

(дипломного проєкту). 

  

Вимоги до 

кваліфікаційної роботи 

(дипломного проєкту) 

     Кваліфікаційна робота (дипломний 

проєкт) має передбачати розв'язання  

типової спеціалізованої задачі або 

практичної проблеми  прикладної 

механіки,  що передбачає 

застосування певних теорій та методів 

механічної інженерії 

характеризується комплексністю та 

невизначеністю умов. 

     Кваліфікаційна робота (проєкт) не 

повинна містити академічного 

плагіату, фабрикації, фальсифікації. 

Кваліфікаційна робота має бути 

оприлюднена на офіційному сайті або 

у репозитарії закладу фахової 

передвищої освіти. 

     Оприлюднення кваліфікаційних 

робіт, що містять інформацію з 

обмеженим доступом, здійснюється 

відповідно до вимог законодавства. 

Вимоги до публічного захисту 

(демонстрації) кваліфікаційної 

роботи (дипломного проекту) 

     Випускна кваліфікаційна робота 

(дипломний проєкт) ставить за мету 

визначення загального науково-

технічного, професійного та 

культурного рівнів претендента 



шляхом контролю його знань і вмінь, 

оцінку здатності самостійно 

проводити аналіз поставленого 

завдання, формулювати мету, 

завдання та висновки, подавати 

письмово та усно матеріал роботи та 

представляти результати під час 

захисту. Атестація здійснюється 

відкрито і  публічно. 

6. Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове забезпечення      Проведення лекцій з навчальних 

дисциплін педагогічними 

працівниками, що відповідає 

ліцензійним умовам провадження 

освітньої діяльності закладу освіти. 

Матеріально-технічне забезпечення   

  

      Забезпеченість приміщеннями для 

проведення навчальних занять та 

контрольних заходів; належним 

чином обладнані спеціалізовані 

кабінети, навчальні мультимедійні 

аудиторії. Для професійної підготовки 

фахівців використовується 

матеріально-технічна база, обладнана 

спеціалізованими кабінетами, 

лабораторіями та виробничими 

майстернями. 

     Закладом освіти забезпечено 

доступність навчальних приміщень 

для осіб з інвалідністю та інших 

маломобільних груп населення, 

зокрема безперешкодний доступ до 

будівлі, навчальних класів (груп) та 

іншої інфраструктури відповідно до 

державних будівельних норм, правил 

і стандартів.  

     Забезпеченість комп’ютерними 

робочими місцями, мультимедійним 

обладнанням лабораторіями, 

устаткуванням, що необхідні для 

виконання освітніх програм. 



     Здобувачі освіти, які цього 

потребують, забезпечені 

гуртожитком.  

     Соціально-побутова 

інфраструктура передбачає наявність 

бібліотеки, у тому числі читальної 

зали, медичного пункту, пункту 

харчування, актової зали, спортивної 

зали, спортивного майданчика.  

     Виконання програм навчальних 

дисциплін у повному обсязі 

забезпечується матеріально-

технічним оснащенням кабінетів та 

аудиторій. 

Інформаційне та  навчально-  

методичне  забезпечення  

  

     Нормативне забезпечення 

здійснюється Законом України «Про 

освіту», «Про фахову передвищу 

освіту», стандартами фахової 

передвищої освіти (державними, 

галузевими та вузівськими), іншими 

нормативними актами Міністерства 

освіти і науки України та закладу 

освіти. Інформаційне забезпечення 

здійснюється навчальними 

навчальною літературою 

(підручниками, навчальними 

посібниками тощо) та електронними 

ресурсами. Методичне забезпечення 

реалізується обов’язковим 

супроводженням навчальної 

діяльності студентів певними 

методичними матеріалами.  

     Інформаційне забезпечення 

передбачає наявність:  

     - фахових періодичних видань 

відповідного або спорідненого 

профілю у бібліотеці закладу освіти (у 

тому числі в електронному вигляді) - 

не менше двох різних найменувань 

для спеціальності;  

     - офіційного веб-сайту закладу 

освіти, на якому розміщена основна 

інформація про його діяльність 

(структура, ліцензії та сертифікати 



про акредитацію, освітня діяльність, 

зразки документів про освіту, умови 

для доступності осіб з інвалідністю та 

інших маломобільних груп населення 

до приміщень, навчальні структурні 

підрозділи та їх склад, перелік 

навчальних дисциплін, правила 

прийому, контактна інформація).  

    Навчально-методичне забезпечення 

передбачає наявність:  

     - затвердженої в установленому 

порядку освітньо-професійної 

програми, навчальних планів, за 

якими здійснюється підготовка 

здобувачів освіти;  

     - робочих програм з усіх 

навчальних дисциплін, навчальних 

планів, які включають: програму 

навчальної дисципліни, заплановані 

результати навчання, порядок 

оцінювання результатів навчання, 

рекомендовану літературу, 

інформаційні ресурси в Інтернеті;  

     - програм з усіх видів практичної 

підготовки. 

7. Особливості освітньої програми. 

Академічна мобільність       Національна кредитна мобільність. 

     На загальних підставах в межах 

України. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        Перелік компонентів освітньо-професійної програми  

та їх логічна послідовність 

Код 

н/д 

Компоненти освітньої 

програми (навчальні 

дисципліни, курсові 

проєкти (роботи), 

практики, кваліфікаційна 

робота) 

 

Кількість 

Годин / 

кредитів ЄКТС 

Місце в 

логічній  

послідовності 

навчання  

(навчальний 

семестр) 

Форма 

підсумк. 

контролю 

1. НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ  

1.1. Дисципліни, які формують загальні компетентності 

ОК01 Історія України  45/1,5 4 екзамен 

ОК02 Українська мова (за 

професійним 

спрямуванням)  

45/1,5 6 екзамен 

ОК03 Культурологія  45/1,5 3 залік 

ОК04 Основи філософських 

знань  

45/1,5 4 залік 

ОК05 Економічна теорія  45/1,5 5 залік 

ОК06 Основи правознавства  45/1,5 7 залік 

ОК07 Соціологія 45/1,5 5 залік 

ОК08 Іноземна мова (за 

професійним 

спрямуванням)  

180/6.0 5,6 екзамен 

ОК09 Фізичне виховання  300/10,0 5,6,7 залік 

ОК10 Основи вищої математики 98/3,25 5 екзамен 

ОК11 Нарисна геометрія та 

інженерна графіка 

195/6,5 2,3 залік 

ОК12 Технічна механіка 240/8,0 3,4,5 екзамен 

ОК13 Загальна електротехніка та 

електроніка 

150/5,0 3 екзамен 

ОК14 Матеріалознавство і 

технологія 

інструментальних  

матеріалів 

113/3,75 3,4 екзамен 



ОК15 Обчислювальна техніка та 

програмування 

90/3 5 залік 

ОК16 Взаємозамінність, 

стандартизація та технічні 

вимірювання 

142/4,75 4 екзамен 

ОК17 Основи  екології 45/1,5 5 залік 

ОК18 Безпека життєдіяльності  45/1,5 6 залік 

ОК19 Фізика ВНЗ 45/1,5 4 залік 

ОК20 Хімія ВНЗ 45/1,5 4 залік 

ОК21 Вступ до спеціальності 30/1 1 залік 

Всього 2033/67,75   

1.2. Дисципліни, які формують спеціальні компетентності 

ОК22 Основи теорії різання 

матеріалів 

143/4,75 4 екзамен 

ОК23 Металорізальне 

устаткування 

165/5,5 5,6 екзамен 

ОК24 Проєктування різального 

інструменту 

225/7,5 5,6 екзамен 

ОК25 Технологічне оснащення 150/5,0 5,6 залік 

ОК26 Технологія 

інструментального 

виробництва 

225/7,5 6,7 екзамен 

ОК27 Програмування обробки 

матеріалів на верстатах з 

програмним керуванням 

173/5,75 7,8 екзамен 

ОК28 Економіка, організація і 

планування виробництва 

 

120/4,0 8 екзамен 

ОК29 Раціональна експлуатація 

ріжучого інструменту 

45/1,5 6 залік 

ОК30 Дисципліна спеціалізації і 135/4,5 8 залік 



профілізації 

ОК31 Приводи верстатного 

обладнання 

105/3,5 5 залік 

ОК32 Охорона праці 60/2,0 7 екзамен 

1.3 Курсові проєкти / роботи 

ОК12 Технічна механіка  5  

ОК16 Взаємозамінність, 

стандартизація та технічні 

вимірювання 

 4  

ОК24 Проєктування різального 

інструменту 

 6  

ОК26 Технологія 

інструментального 

виробництва 

 7  

ОК28 Економіка, організація і 

планування виробництва 

 8  

Разом 1546/51,5   

1.4 Практична підготовка 

ОК33 Навчальнa практика 450/15,0 4,5,6 залік 

ОК34 Виробнича технологічна 

практика   

360/12,0 7 залік 

ОК35 Виробнича переддипломна 

практика 

180/6,0 8 залік 

ОК36 Дипломне проєктування 270/9,0 8 захист 

Разом 1260/42   

ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 

2.1. Дисципліни за вибором студента 

ВОК01 Інструментальне 

забезпечення 

автоматизованого 

виробництва  

 

 

135/4,5 

 

 

7,8 

 

 

екзамен 

Ітегровані виробничі 

системи 



ВОК02 Спеціальне устаткування 

інструментального 

виробництва 

 

 

113/3,75 

 

 

 

6 

 
 

 

залік 

 Інтегровані виробничі 

системи 

ВОК03 Системи автоматизованого 

проєктування різальних 

інструментів, техпроцесів 

та керуючих програм 

 

 

 

193/6,5 

 
 
 
 

 

7,8 

 

 

 

 

залік 

Основи систем 

автоматизованого 

проєктування  та 

автоматизовані системи 

конструкторської 

підготовки виробництва 

ВОК04 Основи проектування 

контрольно-

вимірювального 

інструмента, штампів і 

пресформ 

 

 

120/4,0 

 

 

 

6,7 

 

 

 

залік 

Компютерне 

конструювання технічних 

систем 

Разом 561/18,75   

Всього 5400/180   

*Перелік вибіркових освітніх компонентів переглядається щорічно і 

відображається в робочих навчальних планах.  

 

 

 

 


