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Профіль освітньо-професійної програми зі 

спеціальності «Галузеве машинобудування» 

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 освітньо-

професійної 

програми 

Освітньо-професійна програма базується на 

загальновідомих положеннях та результатах сучасних 

наукових досліджень в галузі механічної інженерії з 

орієнтації на прийняття професійних рішень, 

розв’язання актуальних задач і проблем галузевого 

машинобудування. 

Основний фокус 

освітньо-професійної 

програми та 

спеціалізації 

Спеціальна освіта та професійна підготовка в області 

механічної інженерії. Акцент на здатність до 

виробничо-технологічної, організаційно-

управлінської, конструкторської, технологічної, 

проєктної діяльності на машинобудівних 

підприємствах усіх форм власності 

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 133 «Галузеве машинобудування» 

Форма здобуття 

освіти 

- інституційна (очна (денна, вечірня), заочна, 

дистанційна, мережева); 

- індивідуальна (екстернатна, на робочому місці 

(на виробництві); 

- дуальна. 

Офіційна назва освітньо- 

освітньо-професійної 

програми 

Комп’ютерні технології в машинобудуванні 



Освітня кваліфікація Фаховий молодший бакалавр з галузевого 

машинобудування  

Професійна 

кваліфікація 

Технік-технолог (механіка) 

Опис предметної 

області 

Об’єкти вивчання та діяльності: 

Діяльність з розробки елементів конструкцій, 

технологій виготовлення, організації експлуатації, 

обслуговування, випробування, контролю якості та 

ремонту технічних об’єктів галузевого 

машинобудування. 

Цілі навчання – підготовка фахівців, здатних: 

- вирішувати типові спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми у сфері галузевого 

машинобудування, що передбачає застосування 

положень і методів інженерних наук та 

характеризується певною невизначеністю умов. 

Теоретичний зміст предметної області: 

- сукупність понять, засобів, способів і методів 

діяльності, спрямованих на розробку, експлуатацію, 

обслуговування, ремонт та утилізацію продукції 

галузевого машинобудування. 

Методи, засоби та технології: 

Принципи та методи системного інжинірингу з 

розробки, експлуатації, обслуговування та ремонту 

технічних об’єктів галузевого машинобудування 

протягом всього життєвого циклу, що включає: 

- методи, засоби і технології розрахунків, основи 

проектування, конструювання, виробництва, 

випробування, обслуговування ремонту та контролю 

об’єктів навчання та діяльності; 

- методи комп’ютерного проектування, що містять 

комплекс прикладних програм розробки елементів 

технічних об’єктів машинобудування та їх 

супроводження протягом всього життєвого циклу: 

сучасні інформаційні технології проєктування на базі 

CAD/CAM систем 

Інструменти та обладнання: 

- машини, мехатронні системи, основне та 

допоміжне обладнання, засоби механізації, 

автоматизації та керування виробничими процесами 

галузевого машинобудування; 

 



 - засоби технологічного, інструментального, 

метрологічного, діагностичного, інформаційного та 

організаційного обладнання виробничих процесів 

Академічні права 

випускників 

Можливе продовження освіти за початковим рівнем 

(короткий цикл) або першим (бакалаврським) рівнем 

вищої освіти та набуття додаткових кваліфікацій в 

системі освіти дорослих, в тому числі післядипломної 

освіти. 

Працевлаштування 

випускників 

Працевлаштування на підприємствах будь-якої 

організаційно-правої форми (комерційні, некомерційні,  

державні, муніципальні) власності. 

Сфера діяльності випускників: виконання робіт з 

проєктування технологічних процесів, оформлення 

технологічної документації, виготовлення деталей на 

універсальних верстатах та верстатах з ЧПУ, 

складання програми для обробки на верстатах з ЧПУ, 

розрахунку типових вимірювальних  інструментів. 

По завершенню навчання фаховий молодший бакалавр 

може брати участь у вирішенні професійних завдань: 

 Забезпечення виконання технологічних процесів 

обробки деталей, проєктування операційної технології 

для верстатів з ЧПК, технік-технолог; 

 Конструювання металорізального та 

вимірювального інструментів, пристосувань, технік-

конструктор; 

 Нормування праці та встановлення норм, технік з 

нормування; 

 Організація підготовки випуску продукції, технік з 

підготовки виробництва; 

 Технічний контроль якості деталей машин та 

механізмів, контролер верстатних та слюсарних робіт; 

Керування виробничими дільницями, майстер 

виробничих дільниць в промисловості. 

Коди професій згідно Національного класифікатора 

України ДК 003:2010: 

3115 Технік-технолог (механіка) 

3115 Технік-конструктор (механіка) 

3119 Технік з нормування праці 

3119 Технік з підготовки виробництва 

8211 Контролер верстатних та слюсарних робіт 

 



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 Студентоцентроване навчання, самонавчання, 

проблемно-орієнтоване навчання, кредитно-

трансферна система організації навчання. Лекції з 

мультимедійним супроводом, семінари, практичні та 

лабораторні заняття, індивідуальні роботи, графічні 

завдання, курсове проєктування, самостійне навчання 

за допомогою підручників та конспектів, практика, 

консультації з викладачами, елементи дистанційного 

навчання 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. 

Освітні технології: інтерактивні, інформаційно-

комунікативні, проєктне навчання 

Система оцінювання Система оцінювання якості підготовки студентів 

включає: поточний, модульний, семестровий, 

підсумковий контроль та атестацію здобувачів 

фахової передвищої 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 

дипломного проєкту. 

Оцінювання навчальних досягнень здобувачів 

здійснюється за 4-бальною шкалою оцінювання 

(«відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»)  

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


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 133 «Галузеве машинобудування». 

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 особи вирішувати типові спеціалізовані 

задачі в галузі машинобудування або у процесі 

навчання, що вимагає застосування положень і 

методів відповідних наук та може характеризуватися 

певною невизначеністю умов; відповідальність за 

результати своєї діяльності; здійснення контролю 

інших осіб у визначених ситуаціях. 

Загальні 

компетентності 

ЗК1. Здатність до аналізу та абстрактного мислення.  

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях.  

ЗК3. Здатність планувати та ефективно 

використовувати робочий час.  

ЗК4. Знання та розуміння предметної області та 

розуміння професійної діяльності. 

ЗК5. Здатність вільно володіти діловою українською та 

іноземною мовами. 

 



 ЗК6. Здатність використовувати інформаційні та 

комунікаційні технології. 

ЗК7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними 

знаннями. 

ЗК8. Здатність оцінювати та забезпечувати якість 

виконуваних робіт. 

ЗК9. Здатність генерувати нові ідеї (креативність) та 

проявляти  лідерські якості, інтелект, професійний 

досвід. 

ЗК10. Вміння виявляти, ставити та вирішувати 

проблеми. 

ЗК11. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел та приймати обґрунтовані 

рішення. 

ЗК12. Здатність працювати в команді. 

ЗК13. 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. 

ЗК14. 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 

 

  



 

Спеціальні  

(фахові, предметні) 

компетентності 

СК1. Здатність застосовувати типові методи для  

розв'язування професійних, технічних та практичних 

завдань галузевого машинобудування, ефективні  

методи математики, фізики, технічних наук, а також 

відповідне комп'ютерне програмне  забезпечення.   

СК2.  Здатність  оцінювати параметри працездатності 

матеріалів, конструкцій та машин в процесі 

експлуатації  та знаходити відповідні рішення для 

забезпечення заданого рівня надійності конструкцій, 

машин  і процесів, в тому числі і за наявності деякої 

невизначеності 

СК3. Здатність використовувати знання й практичні 

навички в галузі конструкторської та технологічної 

підготовки виробництва 

СК4. Здатність здійснювати раціональний вибір 

технологічного обладнання, комплектацію технічних 

комплексів, мати базові уявлення про правила їх 

експлуатації у галузевому машинобудуванні з 

урахуванням технічних, організаційних, правових, 

економічних та екологічних аспектів за усім життєвим 

циклом машини  (від проектування до утилізації). 

СК5. Здатність  використовувати  математичні методи 

для вирішення задач в галузі машинобудування, 

зокрема здійснювати розрахунки на міцність, 

жорсткість, стійкість, витривалість, довговічність в 

процесі  життєвого циклу технічних об’єктів 

галузевого машинобудування. 

СК6. Здатність виконувати технічні вимірювання, 

одержувати, аналізувати та оцінювати результати 

вимірювань. 

СК7. Здатність застосовувати комп’ютерні системи 

для вирішення технічних завдань в галузі 

машинобудування. 

СК8. Здатність представлення результатів своєї 

діяльності з дотриманням загальноприйнятих норм і 

стандартів. 

СК9. Здатність описувати та класифікувати широке 

коло технічних об’єктів та процесів, що ґрунтується на 

базових  знаннях та розумінні основних механічних 

теорій та практик, а також суміжних наук 

  



 

 СК10 Здатність використовувати CAD/CAM 

технології, розробляти керуючі програми для 

технологічного обладнання з різними системами ЧПК. 

СК11 Здатність до ефективного планування та 

організації роботи з контролю якості продукції. 

СК12 Здатність до виявлення  та діагностування  

причин появи неякісної продукції. 

СК13. Здатність організовувати роботу відповідно до 

вимог охорони праці, безпеки життєдіяльності і 

охорони навколишнього середовища. 

СК14. Здатність використовувати нормативні та 

довідкові матеріали, стандартні методики, 

конструкторську і технологічну документацію 

СК15 Здатність використовувати професійно-

профільні знання розділів економіки для розрахунку 

техніко-економічних показників технологічних 

процесів в галузі галузевого машинобудування 

4. Нормативний зміст підготовки здобувачів фахової передвищої 

освіти, сформульований у термінах результатів навчання 

РН1. Застосовувати набуті знання, розуміння засад технічних та природничих 

наук для вирішування задач галузевого машинобудування. 

РН2. Використовувати знання та розуміння механіки і машинобудування та 

перспектив їхнього розвитку. 

РН3. Застосовувати знання будови та принципу дії технологічного 

устаткування для забезпечення потреб галузевого машинобудування. 

РН4. Забезпечувати правильну експлуатацію технологічного устаткування та 

бережливе відношення до нього, здійснювати технічний нагляд та діагностику 

технологічного устаткування та його систем і елементів в процесі експлуатації, 

а також вивчати умови роботи його окремих деталей і вузлів з метою 

виявлення причин їх передчасного зношення та поломки. 

РН5. Використовувати стандартні методики та  державні стандарти при 

проектуванні деталей і вузлів технологічного устаткування та пристосувань. 

РН6. Використовувати конструкторську і технологічну документацію при 

проектуванні технологічних процесів галузевого машинобудування. 

РН7. Розробляти заходи з охорони праці та охорони навколишнього  

середовища, реалізовувати їх  та проводити інструктажі з питань охорони праці 

на підприємствах галузевого машинобудування. 

РН8. Володіти методами конструювання та розрахунку типових вузлів та 

механізмів технічних об’єктів галузевого машинобудування, виконувати 

конструкторські розрахунки окремих елементів вузлів та машин (розрахунки  

 



на міцність, жорсткість, стійкість, витривалість), пропонувати зміни в 

конструкторську та технологічну документацію 

РН9. Обирати і застосовувати потрібСКні методи, обладнання та інструменти  

для виготовлення, експлуатації та ремонту машин, вузлів, деталей. 

РН10. Організовувати підготовку виробництва, експлуатацію машин та 

механізмів, застосовуючи автоматичні системи підтримування життєвого 

циклу. 

РН11. Застосовувати засоби технічного контролю для оцінювання параметрів 

об'єктів і процесів у галузевому машинобудуванні, здійснювати моніторинг 

стану контрольно-вимірювальних установок, приладів, інструменту та 

виконувати просте їх регулювання. 

РН12. Розуміти структуру і взаємодію служб підприємств галузевого 

машинобудування. 

РН13. Володіти термінологією галузевого машинобудування та логічно 

викладати думки фаховою державною та іноземною мовами як усно, так і 

письмово. 

РН14. Застосовувати спеціалізоване програмне забезпечення, інформаційні та 

комунікаційні технології на всіх етапах життєвого циклу технічних об’єктів 

галузевого машинобудування. 

РН15 Знаходити потрібну інформацію в технічній літературі, базах даних та 

інших джерелах, аналізувати, оцінювати та використовувати цю інформацію 

при вирішенні задач галузевого машинобудування 

5. Форми атестації здобувачів фахової передвищої освіти 

Форми атестації 

здобувачів фахової 

передвищої освіти 

Атестація здобувачів фахової передвищої освіти 

здійснюється у вигляді публічного захисту 

(демонстрації) дипломного проєкту. 

Вимоги до  

дипломного проєкту 

Дипломний проєкт має передбачати розв’язання 

типової  спеціалізованої задачі або практичної 

технічної проблеми галузевого машинобудування, що 

характеризується комплексністю та невизначеністю 

умов, із застосуванням теорій та методів механічної 

інженерії. 

Дипломний проєкт не повинен містити 

академічного плагіату, фабрикації, фальсифікації. 

Вимоги до 

публічного захисту 

(демонстрації) 

дипломного проєкту 

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. Для 

професійної підготовки фахівців використовується 

матеріально-технічна база, обладнана 

спеціалізованими кабінетами, лабораторіями та 

виробничими майстернями. 

Забезпеченість комп’ютерними робочими місцями, 

мультимедійним обладнанням, лабораторіями, 

устаткуванням, що необхідні для виконання освітніх 

програм, достатня для виконання навчальних планів. 

Здобувачі освіти, які цього потребують, 

забезпечені  гуртожитком. 

Соціально-побутова інфраструктура передбачає 

наявність бібліотеки, читальної зали, медичного 

пункту, актової зали, студентського клубу, 

спортивної зали. 

Усі приміщення відповідають будівельним  і 

санітарним нормам. 

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 навчальною літературою 

(підручниками, навчальними посібниками тощо) та 

електронними ресурсами. Методичне забезпечення 

реалізується обов’язковим супроводженням 

навчальної діяльності студентів певними 

методичними матеріалами. 

Інформаційне забезпечення: 

- фахові періодичні видання відповідного або 

спорідненого профілю у бібліотеці закладу освіти (у 

тому числі в електронному вигляді) - не менше двох 

різних найменувань для спеціальності; 

- офіційний веб-сайт закладу освіти, на якому 

розміщена основна інформація про його діяльність 

(структура, ліцензії та сертифікати про акредитацію, 

освітня діяльність, зразки документів про освіту,  

навчальні структурні підрозділи та їх склад, перелік 

навчальних дисциплін, правила прийому, контактна 

інформація). 

Матеріали навчально-методичного забезпечення 

освітньо-професійної програми викладені в системі 

електронного забезпечення навчання. Всі ресурси 

бібліотеки доступні через сайт коледжу. Читальні 

зали бібліотеки та навчальні корпуси забезпечені 

доступом до мережі Інтернет 

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 4 залік 

ОК04 Основи філософських 

знань 

45/1,5 5 залік 

ОК05 Економічна теорія 45/1,5 5 залік 

ОК06 Основи правознавства 45/1,5 6 залік 

ОК07 Соціологія 45/1,5 3 залік 

ОК08 Іноземна мова (за 

професійним 

спрямуванням) 

180/6.0 5 
6 

залік 
екзамен 

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

ОК10 Вища математика 113/3,75 6 екзамен 

ОК11 Фізика  45/1,5 5 залік 

ОК12 Хімія  45/1,5 4 залік 

ОК13 Технологія конструкційних 

матеріалів 

113/3,75 3 
4 

екзамен 
залік  

ОК14 Загальна електротехніка з 

основами електроніки 

150/5,0 3 

4 

залік  

екзамен 

ОК15 
Інформатика та 

обчислювальна техніка 

90/3 5 залік 

ОК16 Технічна механіка 240/8,0 3,5 
4 

Екзамен 
залік 

ОК17 Взаємозамінність, 

стандартизація та технічні 

вимірювання 

142/4,75 4 екзамен 



ОК18 Нарисна геометрія та 

інженерна графіка 

188/6,25 2,3 залік 

ОК19 Основи управління 

виробництвом та 

менеджмент 

82/2.75 8 залік 

ОК20 Екологія 45/1,5 3 залік 

ОК21 Безпека життєдіяльності 45/1,5 6 залік 

ОК22 Вступ до спеціальності 30/1 1 - 

Разом 2123/70.75   

1.2. Дисципліни, які формують спеціальні компетентності 

ОК23 Основи  обробки матеріалів 

та інструмент 

203/6,75 3 
4 

залік 
екзамен 

ОК24 Металорізальні верстати та 

автоматичні лінії 

232/7,75 6 екзамен 

ОК25 Технологія 
машинобудування 

300/10.0 6 
7 

залік 
екзамен 

ОК26 Технологічне оснащення 165/5,5 6 залік 

ОК27 Програмування верстатів з 

ЧПУ 

285/9,5 6 
7 

залік 
екзамен 

ОК28 Економіка, організація та 

планування виробництва 

210/7,0 7 
8 

залік 
екзамен 

ОК29 Охорона праці 82/2,75 8 екзамен 

ОК30 Основи технології 
складання виробів в 
автоматизованому 
виробництві 

105/3,5 8 залік 

ОК31 Основи проєктування КВІ 
та пристроїв 

82/2.75 8 екзамен 

1.3 Курсові проєкти / роботи 

ОК17 Взаємозамінність, 

стандартизація та технічні 

вимірювання 

 4  

ОК16 Технічна механіка  5  

ОК26 Технологічне оснащення  6  

ОК25 Технологія 

машинобудування 

 7  

ОК28 Економіка, організація та 
планування виробництва 

 8  

Разом 1664/55.5   



1.4 Практична підготовка 

ОК32 Навчальнa практика 360/12,0 4,5,6 залік 

ОК33 Виробнича технологічна 

практика 

270/9,0 7 залік 

ОК34 Переддипломна 

практика 

180/6,0 8 залік 

ОК35 Дипломне проєктування 270/9,0 8 захист 

Разом 1080/36   

ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 

2.1. Дисципліни за вибором студента 

ВОК01 Основи комп’ютерного 

моделювання 

 

45/1,5 
 

5 
 

залік 

Комп’ютерна графіка 

ВОК02 Системи автоматизованого 

проєктування 

технологічних процесів 
135/4,5 7 залік 

Моделювання робочих 

процесів високих 

інтегрованих технологій 

ВОК03 Лабораторний практикум із 

програмування токарних 

верстатів з ЧПУ 
128/4,25 7,8 залік Лабораторний практикум із 

програмування фрезерних 

верстатів з ЧПУ 

ВОК04 Технологічні основи 

гнучких виробничих систем 
82/2.75 7 залік 

Основи автоматизації 

виробництва 

ВОК05 Приводи верстатів 

60/2 5 екзамен Приводи технологічного 

обладнання 

ВОК06 Технічне нормування 

верстатних робіт 
 

83/2,75 
 

7,8 
 

залік 
Технічне нормування 

слюсарних та складальних 

робіт 

Разом 533/17,75   

Всього 5400/180   

*Перелік вибіркових освітніх компонентів переглядається щорічноі  

відображається в робочих навчальних планах 



 


