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Профіль освітньо-професійної програми 

зі спеціальності «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» 

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 базується на 

загальновідомих  наукових та практичних результатах у 

галузі автоматизації та приладобудування, орієнтована 

на обслуговування комп’ютеризованих інтегрованих і 

робототехнічних систем. 

Основний фокус 

освітньої програми 

та спеціалізації  

   Спеціальна освіта та професійна підготовка в галузі 

автоматизації та приладобудування зорієнтована на 

професійну підготовку фахівців з обслуговування 

комп’ютеризованих інтегрованих і робототехнічних 

систем. Єдиний комплекс освітніх компонентів 

(навчальних дисциплін, індивідуальних завдань, 

практик, контрольних заходів тощо) спрямованих на 

досягнення визначених результатів навчання, що дає 

право на отримання освітньої та професійної 

кваліфікації у галузі автоматизації та 

приладобудування.  

   Ключові слова: автоматизація, приладобудування, 

комп’ютерно-інтегровані технології, робототехнічні 

комплекси та системи, мікроконтролери, електроніка. 

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

Тип диплому та 

обсяг освітньої 

   Диплом фахового молодшого бакалавра, одиничний.  

   180 кредитів ЄКТС,  



програми    термін навчання 3 роки 10 місяців. 

 

Освітньо-

професійний 

ступінь 

   Фаховий молодший бакалавр 

Галузь знань    15 «Автоматизація та приладобудування» 

Спеціальність    151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 

технології» 

Форма здобуття 

освіти 

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

дистанційна, мережева); 

- індивідуальна (екстернатна, на робочому місці (на 

виробництві)); 

- дуальна. 

Офіційна назва 

освітньо-

професійної 

програми 

   Обслуговування комп’ютеризованих інтегрованих і 

робототехнічних систем 

Освітня 

кваліфікація 

   Фаховий молодший бакалавр з автоматизації та 

комп’ютерно-інтегрованих технологій 

Професійна 

кваліфікація 

   Технік із системного адміністрування 

Опис предметної 

області 

    Об’єкт: технічне, програмне, математичне, 

інформаційне та організаційне забезпечення систем 

автоматизації об’єктів та процесів в галузі автоматизації 

та приладобудування з використанням сучасної 

мікропроцесорної і комп’ютерної техніки, 

спеціалізованого прикладного програмного 

забезпечення та інформаційних технологій. 

Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних до 

комплексного розв’язання задач розроблення нових, 

обслуговування та модернізації існуючих систем 



автоматизації з застосуванням сучасних програмно-

технічних засобів та інформаційних технологій, 

обґрунтування вибору технічних засобів автоматизації, 

проектування засобів та типових систем автоматизації, 

розроблення прикладного програмного забезпечення 

різного призначення. 

Теоретичний зміст предметної області: вимірювання 

технологічних параметрів процесів керування; 

призначення, принципи роботи і технічні 

характеристики засобів автоматизації; поняття та основи 

теорії автоматичного керування, систем автоматизації та 

комп’ютерно-інтегрованих технологій. 

Методи, методики та технології: здобувач має 

оволодіти методами та принципами технологічних та 

електричних вимірювань, особливостями використання 

технічних засобів автоматизації, автоматизованого 

керування  типовими організаційно-технічними 

об’єктами, інформаційними технологіями; методами та 

програмними засобами розрахунку, моделювання, 

проектування технологічних процесів та складових 

систем автоматизації; вміннями розробляти прикладне 

програмне забезпечення різного призначення для систем 

автоматизації; використовувати системи 

диспетчерського обліку та контролю. 

Інструменти та обладнання: сучасні програмно-

технічні засоби та комп’ютерно-інтегровані технології 

для дослідження, моделювання, проектування, 

налагодження, обслуговування та експлуатації засобів і 

систем автоматизації. 

Академічні права 

випускників 

   Можливе продовження освіти за початковим рівнем 

(короткий цикл) або першим (бакалаврським) рівнем 



вищої освіти та/або 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) усіх форм власності.  Сфера 

діяльності випускників пов’язана з виробництвом, 

експлуатацією та обслуговуванням електронної техніки, 

обслуговуванням комп’ютеризованих інтегрованих 

робототехнічних систем, засобів автоматики та 

управління, впровадженням їх в роботу сучасних 

промислових підприємств. 

   Професійна діяльність випускників полягає в 

обслуговуванні комп’ютеризованих систем управління, 

комп’ютеризованої та електронної техніки на 

підприємствах, в установах, організаціях, 

конструкторських бюро, сервісних центрах. 

   Фаховий молодший  бакалавр із автоматизації та 

комп’ютерно-інтегрованих технологій підготовлений до 

виконання професійної роботи на посадах: технік 

комп’ютеризованих систем; технік-електронік; технік-

програміст; технік-системотехнік; контролер  роботів; 

налагоджувальник електронної техніки. 

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.    

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 завдання, 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 фахової 

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


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») . 

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 ЄКТС може бути зараховано на підставі визнання результатів 

навчання осіб, які здобули профільну середню освіту за відповідним або 

спорідненим спеціальності профілем. Мінімум 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 ЄКТС, у тому числі 

120 кредитів ЄКТС за інтегрованою з нею освітньою програмою профільної 

середньої освіти професійного спрямування, що відповідає галузі знань та/або 

спеціальності. Мінімум 65% обсягу освітньо-професійної програми має бути 

спрямована 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 складні задачі у спеціалізованих 

сферах професійної діяльності та/або навчання, що 

характеризуються певною невизначеністю умов під час 

професійної діяльності у галузі автоматизації та 

комп’ютерно-інтегрованих технологій або у процесі 

навчання; нести відповідальність за результати своєї 

діяльності; здійснювати контроль  інших осіб у 

визначених ситуаціях. 

Загальні 

компетентності 

ЗК01. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, 

так і письмово. 

ЗК02. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях. 

ЗК03. Навички використання інформаційних і 

комунікаційних технологій. 

ЗК04. Здатність до пошуку, опрацювання, аналізу 

інформації з різних джерел. 

ЗК05. Здійснення безпечної діяльності. 

ЗК06. Здатність працювати в команді. 

ЗК07. 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. 

ЗК08. 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 знання математики в 

обсязі, необхідному для використання математичних 

методів для аналізу та моделювання систем 

автоматизації.  

СК2. Здатність застосовувати знання фізики, 

електротехніки та електромеханіки, електроніки і 

мікропроцесорної техніки в обсязі, необхідному для 

розуміння процесів в системах автоматизації та 

комп’ютерно-інтегрованих технологіях. 

СК3. Здатність застосовувати знання про основні 

принципи та методи вимірювання основних 

технологічних параметрів, необхідних для 

обслуговування систем автоматизації.  

СК4. Здатність обґрунтовувати вибір технічних засобів 

автоматизації на основі розуміння принципів роботи, 

аналізу їх властивостей, призначення і технічних 

характеристик з урахуванням вимог до системи 

автоматизації і експлуатаційних умов; монтувати, 

налагоджувати та обслуговувати технічні засоби 

автоматизації і системи керування. 

СК5. Здатність оцінювати сучасний стан технічного та 

програмного забезпечення. 

СК6. Здатність виконувати аналіз об’єктів автоматизації 

на основі знань про процеси, що в них відбуваються, 

застосовувати методи теорії автоматичного керування 

для дослідження та аналізу систем автоматизації. 

СК7. Здатність вільно користуватись сучасними 

комп’ютерними та інформаційними технологіями для 



вирішення професійних завдань; програмувати та 

використовувати прикладні та спеціалізовані 

комп’ютерно-інтегровані середовища для вирішення 

задач автоматизації; збору даних та їх архівування; 

створювати бази даних параметрів процесу та їх 

візуалізації за допомогою засобів людино-машинного 

інтерфейсу. 

СК8. Здатність обґрунтовувати вибір технічної 

структури та вміти розробляти прикладне програмне 

забезпечення для мікропроцесорних систем керування на 

базі локальних засобів автоматизації та промислових 

логічних контролерів. 

СК9. Здатність розуміти та враховувати комерційний та 

економічний контекст в процесі проектування систем 

автоматизації. 

СК10. Здатність враховувати соціальні, екологічні 

аспекти та вимоги охорони праці, виробничої санітарії і 

пожежної безпеки під час формування технічних рішень. 

СК11. Здатність здійснювати вибір, розробляти, 

розгортати, інтегрувати, діагностувати, адмініструвати 

та експлуатувати комп’ютерні системи та мережі, 

мережеві ресурси, сервіси та інфраструктуру організації. 

СК12. Здатність використовувати нормативні та 

довідникові матеріали, стандартні методики, 

конструкторську  і технологічну документацію. 

СК13. Здатність оформляти отримані робочі результати 

у вигляді презентацій, науково-технічних звітів. 

4. Нормативний зміст підготовки здобувачів фахової  

передвищої освіти, сформульований у термінах результатів навчання 

РН01. Знати та застосовувати сучасні математичні методи для дослідження та 

створення систем автоматизації. 



РН02. Знати і розуміти фізику, електротехніку, електромеханіку, електроніку, 

схемотехніку, мікропроцесорну техніку для розрахунку параметрів та 

характеристик типових елементів систем автоматизації. 

РН03. Вміти застосовувати знання про основні принципи та методи 

вимірювання основних технологічних параметрів для обґрунтування вибору 

засобів вимірювань та оцінювання їх метрологічних характеристик. 

РН04. Знати принципи роботи технічних засобів автоматизації та вміти 

обґрунтувати їх вибір на основі аналізу властивостей, призначення і технічних 

характеристик з урахуванням вимог до системи автоматизації та 

експлуатаційних умов; демонструвати навички налагодження технічних засобів 

автоматизації та вбудованих систем керування. 

РН05. Розуміти суть процесів, що відбуваються в об’єктах автоматизації (за 

галузями діяльності), та вміти проводити аналіз об’єктів автоматизації і 

обґрунтовувати вибір структури, алгоритмів та схем керування ними на основі 

результатів дослідження їх властивостей. 

РН06. Вміти застосовувати базові знання про електротехнічні та 

електромеханічні процеси, що відбуваються в системах автоматизованого 

електроприводу та  системах живлення. 

РН07. Вміти застосовувати методи теорії автоматичного керування для 

дослідження та створення систем автоматизації. 

РН08. Вміти використовувати сучасні комп’ютерно-інтегровані технології для 

моніторингу та управління технологічними процесами за допомогою засобів 

людино-машинного інтерфейсу. 

РН09. Вміти застосовувати сучасні інформаційні технології та навички 

розроблення алгоритмів і комп’ютерних програм з використанням сучасних мов 

та технологій об’єктно-орієнтованого програмування; застосовувати 

комп’ютерну графіку та 3D-моделювання. 

РН10. Вміти обґрунтовувати вибір структури та розробляти прикладне 

програмне забезпечення мікропроцесорних систем управління на базі 

локальних засобів автоматизації та програмованих логічних контролерів для 

вирішення прикладних проблем у професійній діяльності. 



РН11. Вміти використовувати телекомунікаційні технології в системах 

автоматизації. 

РН12. Знати та вміти застосовувати вимоги нормативних документів і 

міжнародних стандартів для конструювання типових схем автоматизації. 

РН13. Вміти враховувати соціальні, екологічні аспекти та вимоги охорони 

праці, виробничої санітарії і пожежної безпеки під час формування технічних 

рішень. 

РН14. Вміти застосовувати знання основ економіки та управління в процесі 

техніко-економічного обґрунтування проєктів систем автоматизації. 

5. Форми атестації здобувачів фахової передвищої освіти 

Форми атестації 

здобувачів фахової 

передвищої освіти 

   Атестація здобувачів фахової передвищої освіти 

здійснюється у вигляді публічного захисту 

кваліфікаційної роботи  (дипломного проєкту). 

Вимоги до 

кваліфікаційної 

роботи 

Кваліфікаційна робота передбачає розв’язання 

спеціалізованої або прикладної задачі із застосуванням 

теорій та методів спеціальності, що використовуються 

під час професійної діяльності у галузі автоматизації та 

комп’ютерно-інтегрованих технологій. 

Кваліфікаційна робота не повинна містити 

академічного плагіату, фабрикації, фальсифікації. 

Кваліфікаційна робота має бути оприлюднена на 

офіційному сайті або у репозитарії закладу фахової 

передвищої освіти. 

Вимоги до 

публічного захисту 

(демонстрації) 

кваліфікаційної 

роботи 

(дипломного 

проєкту) 

   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 

   Педагогічні працівники відповідають вимогам чинного 

законодавства України. Склад викладачів за фахом, 

досвідом роботи і кваліфікацією забезпечує виконання 

навчальних планів і програм, якісне проведення усіх 

видів занять, забезпечуючи належний рівень підготовки 

техніка із системного адміністрування. 

   До реалізації програми залучаються педагогічні 

працівники, які мають вищу кваліфікаційну категорію 

(не менше 25%), а також висококваліфіковані 

спеціалісти, що мають досвід практичної роботи за 

фахом. Педагогічні працівники щороку проходять 

підвищення кваліфікації за різними формами. 

Матеріально-

технічне 

забезпечення 

   Усі приміщення відповідають будівельним та 

санітарним нормам, наявна відповідна соціальна 

інфраструктура, що включає навчальні корпуси, 

гуртожиток, пункт харчування, актову залу, медичний 

пункт, спортивні зали та майданчик, бібліотеку, 

читальну залу. Забезпеченість мультимедійним 

обладнанням, комп’ютерними робочими місцями, 

прикладними комп’ютерними програмами, доступом до 

мережі Інтернет достатнє для виконання навчальних 

планів. Навчальні кабінети та лабораторії оснащені 

необхідними  технічними засобами та устаткуванням. 

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 передбачає наявність: 

‒ фахових періодичних видань відповідного 

профілю у бібліотеці закладу освіти (у тому числі в 

електронному вигляді); 

‒ 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, 

навчальні структурні підрозділи та їх склад, перелік 

навчальних дисциплін, правила прийому, контактна 

інформація тощо).  

   Навчально-методичне забезпечення передбачає 

наявність:  

‒ затвердженої в установленому порядку освітньо-

професійної програми, навчальних планів, за якими 

здійснюється  підготовка здобувачів  освіти; 

‒ робочих навчальних програм, комплексів 

навчально-методичного забезпечення навчальних 

дисциплін; 

‒ програм та методичного забезпечення  

практичної підготовки (навчальних практик, 

виробничо-технологічної та переддипломної); 

‒ методичних матеріалів для проведення атестації 

здобувачів освіти. 

7. Особливості освітньої програми 

Академічна Національна кредитна мобільність. 



мобільність На загальних підставах в межах України. 

Перелік компонентів освітньо-професійної програми 

та їх логічна послідовність 

Код 

н/д 

Компоненти освітньо-

професійної програми 

(навчальні дисципліни, 

курсові проєкти  (роботи), 

практики, кваліфікаційна 

робота) 

Кількість 

годин/ 

кредитів 

ЄКТС 

Місце в 

логічній 

послідовності 

навчання 

(навчальний 

семестр) 

Форма 

підсумкового 

контролю 

1. Нормативні навчальні дисципліни  

1.1 Дисципліни, що формують загальні компетентності 

ОК01 Історія України 45/1,5 3 залік 

ОК02 Українська мова (за 

професійним 

спрямуванням) 

45/1,5 6 залік 

ОК03 Культурологія 45/1,5 4 залік 

ОК04 Основи філософських 

знань 
45/1,5 4 залік 

ОК05 Економічна теорія 45/1,5 5 залік 

ОК06 Правознавство 45/1,5 8 залік 

ОК07 Соціологія 45/1,5 6 залік 

ОК08 Іноземна мова (за 

професійним 

спрямуванням) 

360/12,0 3,4,5,6 екзамен 

ОК09 Фізичне виховання 390/13,0 5,6,7 залік 

ОК10 Вища математика 217/7,25 3,4 екзамен 

ОК11 Фізика 90/3,0 4 екзамен 

ОК12 Основи дискретної 

математики 
90/3,0 4 екзамен 

ОК13 Теорія електричних та 

магнітних кіл 
105/3,5 3 екзамен 

ОК14 Інженерна і комп'ютерна 

графіка 
158/5,25 4,5 залік 

ОК15 Основи екології 45/1,5 3 залік 

ОК16 Технічна механіка 90/3,0 3 екзамен 

Разом 1860/62,0   

1.2 Дисципліни, що формують спеціальні компетентності 

ОК17 Теорія ймовірності і 

математична статистика 
75/2,5 4 залік 

ОК18 Метрологія і технічні 

вимірювання 
105/3,5 5 залік 

ОК19 Архітектура комп'ютерів 135/4,5 7 екзамен 

ОК20 Комп'ютерна 

схемотехніка 
135/4,5 6 залік 



ОК21 Алгоритмічні мови та 

програмування 
225/7,5 3,4 екзамен 

ОК22 Матеріали електронної 

техніки 
105/3,5 5 залік 

ОК23 Теорія автоматичного 

управління 
105/3,5 6 екзамен 

ОК24 Комп'ютерні мережі 105/3,5 7 залік 

ОК25 Електроніка і 

мікросхемотехніка 
105/3,5 5 екзамен 

ОК26 Основи стандартизації 45/1,5 4 залік 

ОК27 Економіка і планування 

виробництва 
90/3,0 8 екзамен 

ОК28 Охорона праці 45/1,5 7 залік 

ОК29 Технічні засоби РТС 225/7,5 6 екзамен 

ОК30 Програмне забезпечення 

РТС 
210/7,0 7 екзамен 

ОК31 Системне програмне 

забезпечення і операційні 

системи 

210/7,0 5 екзамен 

ОК32 Безпека життєдіяльності 45/1,5 6 залік 

ОК33 Менеджмент 45/1,5 8 залік 

ОК34 Системи управління 

базами даних 
45/1,5 3 залік 

ОК35 Системи передавання 

даних 
90/3,0 8 залік 

1.3 Курсові проєкти/роботи 

ОК21 Алгоритмічні мови та 

програмування 
 4 

 

ОК25 Електроніка і 

мікросхемотехніка 
 5 

 

ВОК05 Мікропроцесорні системи  6  

ОК27 Економіка і планування 

виробництва 
 8 

 

Разом 2145/71,5   

1.4 Практична підготовка  

ОК36 Навчальна 

електрорадіомонтажна 

практика 

135/4,5 4 залік 

ОК37 Навчальна комп’ютерна 

практика 
135/4,5 6 залік 

ОК38 Технологічна практика 180/6,0 7 залік 

ОК39 Переддипломна практика 135/4,50 8 залік 

ОК40 Дипломне проектування 

270/9,0 8 

захист 

дипломного 

проєкту 

Разом 855/28,5   



2. Вибіркові навчальні дисципліни  

ВОК01 Системне програмування 

60/2,0 7 залік Патерни проєктування 

програмного забезпечення 

ВОК02 Об’єктно-орієнтоване 

програмування 
60/2,0 8 залік 

Кросплатформне 

програмування 

ВОК03 Теорія інформації 

180/6,0 7,8 екзамен 
Захист інформації та 

комп’ютерна 

криптографія 

ВОК04 Типові технологічні 

процеси автоматизації 

виробництва 
120/4,0 8 екзамен 

Елементи і пристрої 

автоматики та систем 

управління 

ВОК05 Мікропроцесорні системи 120/4,0 6 екзамен 

Мікроконтролери    

Разом 540/18,0   

Всього 5400/180,0   

 

 *Перелік вибіркових освітніх компонентів переглядається щорічно і 

відображається в робочих навчальних планах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


