
 
 



 



ПЕРЕДМОВА 
 

Розроблено робочою групою циклової комісії спеціальності 151 

«Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»  Фахового коледжу 

нафтогазових технологій, інженерії та інфраструктури сервісу Одеської 

національної академії харчових технологій у складі:    

Гарант освітньої програми (керівник проєктної групи): Гратій Тетяна 

Іванівна, викладач вищої кваліфікаційної категорії, голова циклової комісії  

«Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» ФКНТІІС ОНАХТ. 

Член проєктної групи:  Боцуляк Олег Якович, викладач вищої 

кваліфікаційної категорії циклової комісії «Автоматизація та комп’ютерно-

інтегровані технології» ФКНТІІС ОНАХТ. 

Член проєктної групи:   Бурнас Неллі Петрівна, викладач першої 

кваліфікаційної категорії циклової комісії «Автоматизація та комп’ютерно-

інтегровані технології» ФКНТІІС ОНАХТ. 

Освітньо-професійна програма «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 

технології» підготовки фахівців освітньо-професійного ступеня фахової 

передвищої освіти за спеціальністю  151 «Автоматизація та комп’ютерно-

інтегровані технології» розроблена відповідно до Закону України «Про фахову 

передвищу освіту» від 06.06.2019 №2745-VII, «Про вищу освіту» від 05.09.2017 р. 

№ 2145-VIII, Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти» від 

30.12.2015р. № 1187 (змін до Постанови КМУ від 30.12.2015р. № 1187, в редакції 

постанови Кабінету Міністрів України від 10.05.2018р. № 347 та змін до 

Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, затверджених постановою 

Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 р. № 180) тощо.  

Освітня програма визначає передумови доступу до навчання, орієнтацію та 

основний фокус програми, обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття 

освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр», перелік загальних 

та спеціальних (фахових) компетентностей, нормативний і варіативний зміст 

підготовки фахівця, сформульований у термінах результатів навчання та вимоги 

до контролю якості вищої освіти. 



1.Профіль освітньої програми «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 

технології»  зі спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 

технології» 
 

 

1 – Загальна інформація 

Повна назва вищого 

навчального закладу 

та структурного 

підрозділу 

Одеська національної академії харчових технологій 

Фаховий коледж нафтогазових технологій, інженерії та 

інфраструктури сервісу 

Ступінь вищої освіти 

та назва кваліфікації 

мовою оригіналу 

Фаховий молодший бакалавр 

Фаховий молодший бакалавр з автоматизації та комп’ютерно-

інтегрованих технологій 

Офіційна назва 

освітньої програми 

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 

 

Тип диплому та обсяг 

освітньої програми 

Диплом фахового молодшого бакалавра, одиничний, Обсяг: 

-180 кредитів ЄКТС, термін навчання -  3 роки 10 місяців на основі 

базової загальної середньої освіти (без урахування годин для вивчення 

циклу загальноосвітньої підготовки). 

- 120 кредитів ЄКТС, 1 рік 10 місяців на основі профільної повної 

загальної середньої освіти 

Наявність акредитації Відсутня 

Цикл/рівень 
 

НРК України – 5 рівень 

Передумови Особа має право здобувати ступінь фахового молодшого бакалавра за 

умови наявності в неї базової загальної середньої освіти, повної 

загальної середньої освіти, профільної загальної середньої освіти ( 

незалежно від здобутого профілю), професійної (професійно-

технічної) освіти, фахової передвищої освіти або вищої освіти. 

Мова(и) викладання Українська 

Термін дії освітньої 

програми 

До наступної акредитації 

Інтернет-адреса 

постійного розміщення 

опису освітньої 

програми 

http://kntiis.od.ua/uk 

2 – Мета освітньої програми 

Формування особистості фахівця, здатного до виконання професійних завдань та обов’язків 

(робіт) інноваційного характеру в сфері автоматизації та приладобудування, що направлена на 

оволодіння студентом сучасних знань і умінь в галузі автоматики та компютерно-інтегрованих 

технологій та підготувати студентів для подальшого навчання за обраною спеціалізацією 

3 - Характеристика освітньої програми 

Предметна область  Галузь знань - 15 «Автоматизація та приладобудування ». 

Спеціальність – 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 

технології». 

Орієнтація освітньої 

програми 

Освітньо-професійна програма орієнтована на здобуття студентами 

професійних знань, умінь, навичок та інших компетентностей для 

успішного здійснення професійної діяльності. 

Основний фокус 

освітньої програми та 

спеціалізації 

Акцент на формування здатності забезпечити ефективне використання 

сучасних автоматизованих технологій для діяльності відповідних 

підприємств і організацій з метою розвитку їх конкурентоздатності.  

Особливості програми Освітньо – професійна програма базується на загально відомих 

положеннях та результатах сучасних наукових досліджень в сфері 

автоматизованих технологій загальнонауковими компетенціями у 

галузях математики, програмуванні, комп’ютерної схемотехніки, 

тощо, які охоплюють дослідження теоретичних і методичних засад, 



розробку та створення технологій в автоматизації 

4 – Придатність випускників 

до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Фахівець здатен виконувати професійну роботу за кодами ДК 

003:2010 

31 Технічні фахівці в галузі прикладних наук та техніки.  

311 Технічні фахівці в галузі фізичних наук та техніки. 

3113 – Електромеханік 

3115 - Технік з автоматизації виробничих процесів; технік з 

автоматизованих систем льотного контролю; технік з експлуатації та 

ремонту устаткування; технік з метрології;  

3141- Технік-механік з ремонту технологічного устаткування 

3113 - Технік-технолог (електротехніка) 

Подальше навчання Можливість навчання за програмами: НРК України – 6 рівень, FQ – 

EHEA – перший цикл, EQFLLL – 6 рівень. 

5 – Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

Використовується студентоцентроване та проблемно-орієнтоване 

навчання, навчання через практичну підготовку та самонавчання. 

Система методів навчання базується на принципах цілеспрямованості, 

бінарності – активної безпосередньої участі викладача і студента. 

Викладання проводяться у вигляді лекції, мультимедійної лекції, 

інтерактивної лекції, семінарів, практичних занять, лабораторних робіт, 

самостійного навчання на основі підручників, конспектів та методичних 

матеріалів мережної академії Cisco, консультації з викладачами, 

підготовка до комплексного кваліфікаційного іспиту. 

Оцінювання Оцінювання навчальних досягнень здійснюється за 12 – ти бальною 

школою для оцінювання дисциплін профільної загальноосвітньої 

підготовки та національною  4 – х бальною шкалою «відмінно», «добре», 

«задовільно», «незадовільно» і вербальною «зараховано», 

«незараховано» системами.  

Види контролю: поточний, тематичний, періодичний, підсумковий.  

Форми контролю: усне та письмове опитування, тестові завдання, 

лабораторні звіти, презентації, захист курсових робіт а проектів, звітів з 

практик, атестація – комплексний кваліфікаційних іспит. 

6 – Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність вирішувати типові спеціалізовані задачі в галузі автоматизації 

та комп’ютерно-інтегрованих технологій або у процесі навчання, що 

вимагає застосування положень і методів відповідних наук та може 

харектизуватися певною невизначеністю умов; нести відповідальність за 

результати своєї діяльності; здійснювати контроль інших осіб у 

визначених ситуаціях 

Загальні 

компетентності  

ЗК1. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і 

письмово 

ЗК2. Здатність спілкуватися іноземною мовою . 

ЗК3 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях 

ЗК4. Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій. 

ЗК5. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел 

ЗК6. Здатність здійснювати безпечну діяльність 

ЗК7. 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 України. 

ЗК8. Здатність зберігти та примножити 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 базові знання математики в обсязі, 

необхідному для використання математичних методів у галузі 

автоматизації.  

СК2. Здатність застосовувати знання загальної фізики, електротехніки та 

електромеханіки, електроніки і мікропроцесорної техніки в обсязі, 

необхідному для розуміння процесів в системах автоматизації. 

СК3. Здатність застосовувати знання про основні принципи та методи 

вимірювання основних технологічних параметрів, необхідних для 

обслуговування систем автоматизації.  

СК4. Здатність аргументувати вибір технічних засобів автоматизації 

на основі аналізу їх властивостей, призначення і технічних 

характеристик з урахуванням вимог до системи автоматизації і 

експлуатаційних умов; мати навички налагодження та 

обслуговування технічних засобів автоматизації і систем керування. 

СК5. Здатність оцінювати сучасний стан технічного та програмного 

забезпечення. 

СК6. Здатність аналізувати об’єкти автоматизації; вміти вибирати 

параметри контролю і керування процесами; застосовувати методи теорії 

автоматичного керування для дослідження та аналізу систем 

автоматизації.  

СК7. Здатність застосовувати новітні технології в галузі 

автоматизації; використовувати комп’ютерно-інтегровані технології 

для збору даних та їх архівування; створювати бази даних параметрів 

процесу та їх візуалізації за допомогою засобів людино-машинного 

інтерфейсу. 

СК8. Здатність обгрунтовувати вибір технічної структури та розробляти 

прикладне програмне забезпечення для мікропроцесорних систем 

керування. 

СК9. Здатність економічно обгрунтовувати вибір елементів систем 

автоматизації. 

СК10. Здатність розуміти і враховувати соціальні, екологічні аспекти та 

вимоги охорони праці під час формування технічних рішень.  

 

7 – Результати навчання 

 РН1. Застосовувати сучасні математичні методи для дослідження та 

створення систем автоматизації.  

РН2. Використовувати основні принципи фізики, електротехніки, 

електромеханіки, електроніки, схемотехніки, мікропроцесорної 

техніки для розрахунку параметрів та характеристик типових 

елементів систем автоматизації. 

РН3. Знати основні принципи та методи вимірювання основних 

технологічних параметрів для обгрунтування вибору засобів 

вимірюваннь та оцінювання їх метрологічних характеристик. 

РН4. Знати принципи роботи технічних засобів автоматизації та вміти 

обгрунтувати їх вбір на основі аналізу властивостей, призначення і 

технічних характеристик з урахуванням вимог до систем 

автоматизації та експлуатаційних умов; демонструвати навички 

налагодження технічних засобів автоматизації та вбудованих систем 

керування.  



PH5. Вміти аналізувати об’єкти автоматизації (за галузями 

діяльності) і обґрунтовувати вибір структури, алгоритмів та схем 

керування ними на основі результатів дослідження їх властивостей. 

PH6. Застосовувати базові знання електротехніки і мехатроніки для 

аналізу систем живлення та систем керування автоматизованого 

електроприводу. 

PH7. Застосовувати методи теорії автоматичного керування для 

дослідження та створення систем автоматизації. 

PH8. Використовувати сучасні комп’ютерно-інтегрованІ технології 

для моніторингу та управління технологічними процесами за 

допомогою засобів людино-машинного інтерфейсу. 

PH9. 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 ЗО-моделювання. 

PH10. Обгрунтовувати вибір структури тарозробляти прикладне 

програмне забезпечення мікропроцесорних систем управління на базі 

локальних засобів автоматизації та програмованих логічних 

контролерів для вирішення прикладних проблем у професійній 

діяльності. 

PH11. Використовувати телекомунікаційні технології в системах 

автоматизації. 

PH12. Знати та застосовувати вимоги нормативних документів і 

стандартів для конструювання типових схем автоматизації. 

PH13. Враховувати соціальні, екологічні аспекти та вимоги охорони 

праці, виробничої санітарії і пожежної безпеки під час формування 

технічних рішень. 

PH 14. Застосовувати базові знання з економіки та управління в 

процесі економічного обґрунтування технічних рішень 

 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове забезпечення Проєктна група: 2 – викладачі –  вищої кваліфікаційної категорії, 1 
викладач спеціаліст першої кваліфікаційної категорії. 
Гарант освітньої програми (керівник проектної групи):  

Гратій Т.І. викладач вищої кваліфікаційної категорії циклової комісії 

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології ФКНТІІС  

Боцуляк О.Я. викладач вищої кваліфікаційної категорії циклової 

комісії Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 

ФКНТІІС , член проєктної групи 

Бурнас Н.П. викладач першої кваліфікаційної категорії циклової 

комісії Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 

ФКНТІІС , член проєктної групи 
Всі члени проектної групи є штатними працівниками  ФКНТІІС 
ОНАХТ. З  метою підвищення фахового рівня всі педагогічні 
працівники щорічно проходять підвищення кваліфікації 

Матеріально-технічне 

забезпечення 

Усі приміщення відповідають будівельним та санітарним нормам; 

100% забезпеченість спеціалізованими навчальними лабораторіями, 

комп’ютерами та прикладними комп’ютерними програмами, 

мультимедійним обладнанням; соціальна інфраструктура, яка включає 

спортивний комплекс, їдальню, медпункт, 100% забезпеченість 

гуртожитком; доступ до мережі Інтернет, у т.ч. бездротовий доступ. 

Інформаційне та 

навчально-методичне 

забезпечення 

Офіційний веб-сайт ОНАХТ https://onaft.edu.ua містить інформацію 

про освітні програми, навчальну, наукову і виховну діяльність, 

структурні підрозділи, правила прийому, контакти. 

 Офіційний сайт ФКНТІІС ОНАХТ  http://kntiis.od.ua/uk містить 



інформацію про освітні програми, навчальну, наукову і виховну 

діяльність, правила прийому, контакти. 

Всі ресурси бібліотеки ОНАХТ доступні через сайт академії: 

http://library.onaft.edu.ua/elc_new/page_lib.php.    

 Науково-технічні бібліотеки ОНАХТ та ФКНТІІС ОНАХТ щороку 

поповнюється спеціалізованою літературою і періодичними 

виданнями, що відповідають напрямкам роботи циклової комісії.  

Читальний зал бібліотеки ФКНТІІС ОНАХТ забезпечений 

бездротовим доступом до мережі Інтернет. Крім фонду наукової (в 

т.ч. електронної) бібліотеки ФКНТІІС ОНАХТ, здобувачі  мають 

вільний доступ до бібліотеки циклової комісії телекомунікацій, що 

містить примірники методичного забезпечення,  підручники та інші 

навчальні посібники, які забезпечують навчальний процес за 

освітньою програмою. 

9 – Академічна мобільність 

Національна кредитна 

мобільність 

На основі двосторонніх договорів між ФКНТІІС ОНАХТ та ЗФПО і 

ЗВО України. Допускаються індивідуальні угоди про академічну 

мобільність для навчання та проведення досліджень в університетах 

та наукових установах України. Кредити, отримані в інших ЗФПО та 

ЗВО України, перезараховуються відповідно до довідки про 

академічну мобільність 

Міжнародна кредитна 

мобільність 

Індивідуальна академічна мобільність можлива за рахунок участі у 

програмах проекту Еразмус + для коледжів. 

 

 

 



 

2. ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ  

2.1.  Перелік компонент ОП 
Код н/д Компоненти освітньої програми  

(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), 

практики, кваліфікаційна робота) 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумк. 

контролю 

1 2 3 4 

Обов’язкові компоненти ОП 

2 Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки 

2.1.1 Історія України 2 Залік 

2.1.2 Культурологія 2 Залік 

2.1.3 Українська мова (за професійним спрямуванням) 3 Іспит 

2.1.4 Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 4 Іспит 

2.1.5 Основи правознавства 2 Залік 

2.1.6 Соціологія 2 Залік 

2.1.7 Економічна теорія  2 Залік 

2.1.8 Філософія 2 Залік 

2.1.9 Фізичне виховання 4 Залік 

Всього           23 

3 Цикл  математичної, природничо-наукової підготовки 

3.1.1 Вища математика 4 Залік 

3.1.2 Безпека життєдіяльності та основи охорони праці 3 Залік 

3.1.3 Екологія 2 Залік 

3.1.4 Комп´ютерна техніка та інформаційні технології 5 Залік 

3.1.5 Інженерна графіка 3 Залік 

3.1.6 Комп´ютерна графіка 3 Залік 

3.1.7 Основи комп'ютерного моделювання технічних систем 2 Залік 

3.1.8 Електротехніка та електромеханіка 6 Залік 

3.1.9 Термо-, гідро-, газодинаміка і теплотехніка 3 Залік 

Всього           31 

4 Цикл професійної та практичної підготовки 

4.1 Професійної підготовки 

4.1.1.1 Метрологія, технологічні вимірювання та прилади 7 Залік 

4.1.1.2 Теорія автоматичного керування 8 Іспит 

4.1.1.3 Автоматизація технологічних процесів та виробництв 8 Іспит 

4.1.1.4 Курсувий проєкт з автоматизації технологічних 

процесів та виробництв 

1 Залік 

4.1.1.5 Монтаж, налагодження та обслуговування технічних 

засобів автоматизованих систем 

8 Залік 

4.1.1.6 Курсовий проєкт з  монтажу, налагодження та 

обслуговування технічних засобів автоматизованих 

систем 

1 Залік 

4.1.1.7 Охорона праці в галузі 2 Іспит 

4.1.1.8 Економіка, організація та планування виробництва 5 Залік 

4.1.1.9 Вступ до спеціальності 2 Залік 

Всього           42 

4.2 Практичної підготовки 

4.2.1.1 Навчальна практика:   

4.2.1.1.1 монтажна 3 Залік 

4.2.1.1.2 комп’ютерна  6 Залік 

4.2.1.1.3 професійна 4,5 Залік 

4.2.1.2 Технологічна практика 12 Залік 

4.2.1.3 Переддипломна 6 Залік 



4.2.1.4 Дипломне проєктування 9 Залік 

Всього          40,5 

Загальний обсяг обов'язкових компонент:       136,5 

Вибіркові компоненти  ОП * 

Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки 

5.2.1 

Основи менеджменту 

2 Залік Основи підприємництва і управлінської діяльності 

 

Цикл  математичної, природничо-наукової підготовки 

5.2.2 
Мікропроцесорна техніка 

4,5 Іспит 
Мікропроцесорні та програмні засоби автоматизації 

Цикл професійної та практичної підготовки 

Цикл професійної підготовки 

5.4.1.1 
Основи програмування 

6,5 Залік 
Програмне забезпечення засобів автоматизації 

5.4.1.3 

Системи керування базами данних та комп'ютерні 

мережі 4 Залік 

Прикладне прграмування та бази данних 

5.4.1.5 
Мікроелектроніка та схемотехніка 

6,5 Іспит 
Електронні компоненти засобів автоматизації 

5.4.1.7 
Проектування систем автоматизації 

5 Залік 
Основи проектування та САПР 

5.4.1.9 

Цифрові системи керування  та обробки інформації 

4 Залік Інформаційні технології в автоматичних системах 

керування 

5.4.1.11 
Електротехнічні та конструкційні матеріали 

3 Залік 
Конструкційні матеріали нафтопереробної апаратури 

5.4.1.13 
Автоматизований електропривод 

4 Залік 
Електричні машини та апарати 

5.4.1.15 

Технічна механіка та деталі вузлів засобів 

автоматизації 4 Залік 

Прикладна механіка і механізація галузі 

Загальний обсяг вибіркових компонент:         43,5 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ         180 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2 СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ОСВІТНЬО – ПРОФЕСІЙНОЇ 
ПРОГРАМИ 

 

Перелік навчальних дисциплін 

Код н/д 

Назва навчальної дисципліни 

Кількість 

кредитів 

Місце в 

логічній 

послідовності 

вивчення (рік 

навчання) 

2.1.1 Історія України* 2 2 

2.1.2 Культурологія 2 2 

2.1.5 Основи правознавства* 2 2 

2.1.7 Економічна теорія*  2 2 

3.1.3 Екологія* 2 2 

3.1.4 Комп´ютерна техніка та інформаційні технології* 5 2 

3.1.5 Інженерна графіка* 3 2 

3.1.6 Комп´ютерна графіка* 3 2 

3.1.7 Основи комп'ютерного моделювання технічних 

систем* 

2 2 

3.1.8 Електротехніка та електромеханіка* 6 2 

3.1.9 Термо-, гідро-, газодинаміка і теплотехніка* 3 2 

4.1.1.9 Вступ до спеціальності* 2 2 

4.2.1.1.1 Навчальна практика монтажна 3 2 

5.4.1.11 
Електротехнічні та конструкційні матеріали 

3 2 
Конструкційні матеріали нафтопереробної апаратури 

2.1.3 Українська мова (за професійним спрямуванням) 3 3 

2.1.4 Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 4 3 

2.1.9 Фізичне виховання* 4 3 

3.1.1 Вища математика 4 3 

3.1.2 Безпека життєдіяльності та основи охорони праці 3 3 

4.1.1.1 Метрологія, технологічні вимірювання та прилади 7 3 

4.1.1.2 Теорія автоматичного керування 8 3 

4.1.1.3 Автоматизація технологічних процесів та виробництв 8 3 

4.1.1.4 
Курсувий проєкт з автоматизації технологічних 

процесів та виробництв 

1 3 

4.2.1.1.2 Навчальна практика комп’ютерна  6 3 

5.4.1.5 
Мікроелектроніка та схемотехніка 

6,5 3 
Електронні компоненти засобів автоматизації 

5.4.1.7 
Проектування систем автоматизації 

5 3 
Основи проектування та САПР 

5.4.1.9 

Цифрові системи керування  та обробки інформації 

4 3 Інформаційні технології в автоматичних системах 

керування 

5.4.1.13 
Автоматизований електропривод 

4 3 
Електричні машини та апарати 

5.4.1.15 

Технічна механіка та деталі вузлів засобів 

автоматизації 4 3 

Прикладна механіка і механізація галузі 

2.1.6 Соціологія 2 4 

2.1.8 Філософія 2 4 

4.1.1.5 Монтаж, налагодження та обслуговування технічних 

засобів автоматизованих систем 

8 4 

4.1.1.6 Курсовий проєкт з  монтажу, налагодження та 1 4 



обслуговування технічних засобів автоматизованих 

систем 

4.1.1.7 Охорона праці в галузі 2 4 

4.1.1.8 Економіка, організація та планування виробництва 5 4 

4.2.1.1.3 Навчальна практика професійна 4,5 4 

4.2.1.2 Технологічна практика 12 4 

4.2.1.3 Переддипломна 6 4 

4.2.1.4 Дипломне проєктування 9 4 

5.2.1 

Основи менеджменту 

 
2 4 

Основи підприємництва і управлінської діяльності 

 

5.2.2 
Мікропроцесорна техніка 

4,5 4 
Мікропроцесорні та програмні засоби автоматизації 

5.4.1.1 
Основи програмування 

6,5 4 
Програмне забезпечення засобів автоматизації 

5.4.1.3 

Системи керування базами данних та комп'ютерні 

мережі 4 4 

Прикладне прграмування та бази данних 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. ФОРМА АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Атестація випускників освітньої програми «Автоматизація та комп’ютерно-

інтегровані технології» спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 

технології» проводиться у вигляді дипломного проекту та завершується видачею 

документу встановленого зразка про присудження йому кваліфікації фаховий 

молодший бакалавр з  автоматизації та комп’ютерно – інтегрованих технологій. 

Захист здійснюється публічно та відкрито перед державною кваліфікаційною 

комісією, до складу якої можуть включатися представники роботодавців та їх 

об'єднань, відповідно до положення про атестаційно-кваліфікаційну комісію, 

затвердженого вченою радою ОНАХТ. 

 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ  

 

В ФКНТІІС ОНАХТ функціонує система забезпечення якості освітньої 

діяльності та якості фахової передвищої освіти (внутрішня система забезпечення 

якості освіти), яка передбачає здійснення таких процедур і заходів: 

1) здійснення за участю здобувачів освіти моніторингу та періодичного 

перегляду освітньо-професійних програм з метою гарантування досягнення 

встановлених для них цілей та їх відповідності потребам здобувачів фахової 

передвищої освіти і суспільства, включаючи опитування здобувачів фахової 

передвищої освіти; 

2) забезпечення дотримання вимог правової визначеності, оприлюднення та 

послідовного дотримання нормативних документів закладу фахової передвищої 

освіти, що регулюють усі стадії підготовки здобувачів фахової передвищої освіти 

(прийом на навчання, організація освітнього процесу, визнання результатів навчання, 

переведення, відрахування, атестація тощо); 

3) забезпечення підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників;  



4) забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього 

процесу, у тому числі самостійної роботи студентів;  

5) забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління 

освітнім процесом; 

6) забезпечення публічності інформації про освітні програми; 

7)  визначення та послідовне дотримання вимог щодо компетентності 

педагогічних (науково-педагогічних) працівників, застосовування чесних і прозорих 

правил прийняття на роботу та безперервного професійного розвитку персоналу; 

8) забезпечення необхідного фінансування освітньої та викладацької 

діяльності, а також адекватних та доступних освітніх ресурсів і підтримки здобувачів 

фахової передвищої освіти за кожною освітньо-професійною програмою; 

9) залучення здобувачів фахової передвищої освіти та роботодавців як 

повноправних партнерів до процедур і заходів забезпечення якості освіти; 

10)  забезпечення дотримання студентоорієнтованого навчання в освітньому 

процесі; 

11)  забезпечення публічної, зрозумілої, точної, об’єктивної, своєчасної та 

легкодоступної інформації про діяльність закладу та всі освітньо-професійні програми, 

умови і процедури присвоєння ступеня фахової передвищої освіти та кваліфікацій; 

12) забезпечення дотримання академічної доброчесності працівниками закладу 

фахової передвищої освіти та здобувачами фахової передвищої освіти, у тому числі 

створення і забезпечення функціонування ефективної системи запобігання та 

виявлення академічного плагіату та інших порушень академічної доброчесності, 

притягнення порушників до академічної відповідальності; 

13)  інших процедур і заходів.  

Система забезпечення ФКНТІІС ОНАХТ якості освітньої діяльності та якості 

фахової передвищої освіти закладу фахової передвищої освіти (система внутрішнього 

забезпечення якості) за поданням ФКНТІІС ОНАХТ оцінюється Державною службою 

якості освіти  або акредитованими ним незалежними установами оцінювання та 

забезпечення якості фахової передвищої освіти на предмет її відповідності вимогам до 

системи забезпечення якості фахової передвищої освіти , що затверджуються 

центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки із забезпечення якості 

освіти.



 

 

                     Матриця відповідності компетентностей/результатів навчання НРК                          Таблиця 1 

Класифікація компетентностей (результатів навчання) за 

НРК 

Знання Зні 

Всебічні 

спеціалізовані 

емпіричні та 

теоретичні знання 

у сфері навчання 

та/або професійної 

ДІЯЛЬНОСТІ, 

усвідомлення меж 

цих знань 

Уміння/навички 
Умі Широкий спектр 

когнітивних та практичних 

умінь/навичок, необхідних для 

розв’язання складних задач у 

спеціалізованих сферах 

професійної діяльності та/або 

навчання У м2 Знаходження 

творчих рішень або відповідей 

на чітко визначені конкретні та 

абстрактні проблеми на основі 

ідентифікації та застосування 

даних УмЗ Планування, аналіз, 

контроль та оцінювання власної 

роботи та роботи інших осіб у 

спеціалізованому контексті 

Комунікація 

К1 Взаємодія з 

колегами, керівниками 

та клієнтами у питаннях, 

що стосуються 

розуміння, навичок та 

діяльності у професійній 

сфері та/або у сфері 

навчання 

К2 Донесення до 

широкого кола осіб 

(колеги, керівники, 

клієнти)власного 

розуміння, знань, 

суджень, досвіду, 

зокрема у сфері 

професійної ДІЯЛЬНОСТІ 

Відповідальність і 

автономія 

ВА1 Організація та 

нагляд (управління) в 

контекстах професійної 

діяльності або навчання в 

умовах не передбачуваних 

змін 

ВА2 Покращення 

результатів власної 

діяльності і роботи інших 

ВАЗ Здатність 

продовжувати навчання з 

деяким ступенем 

автономії 

Загальні компетентності 
ЗК 1 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і 

письмово 
Зні УмЗ К1,К2 ВА2 

ЗК 2. Здатність спілкуватися іноземною мовою. Зні УмЗ К1,К2 ВА2 

ЗК 3 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях Зні Ум2, УмЗ К1 ВА1 
ЗК 4. Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій. Зні Ум2 К1 ВА2 

ЗК 5. Здатність до пошуку, опрацювання, аналізу інформації з 

різних джерел. 
Зні Умі, Ум2 К1 ВА2 

ЗК 6. Здійснення безпечної діяльності. Зні Ум2 К1 ВА1 

ЗК 7. 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 

Зні Ум2, УмЗ К1,К2 ВА1, ВА2,ВАЗ 

 



 

ЗК 8. 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. 

Зні У м3 К1 ВА1 

Спеціальні (фахові) компетентності 
    

СК1. Здатність застосовувати базові знання математики в 

обсязі, необхідному для використання математичних методів у 

галузі автоматизації. 

Зні УмЗ К1 ВА2 

СК2. Здатність застосовувати знання загальної фізики, 

електротехніки та електромеханіки; електроніки і 

мікропроцесорної техніки в обсязі, необхідному для розуміння 

процесів в системах автоматизації. 

Зні УмЗ К1 ВА2 

СКЗ Здатність застосовувати знання про основні принципи та 

методи вимірювання основних технологічних параметрів, 

необхідних для обслуговування систем автоматизаці ї. 

Зні Ум2, УмЗ К1 ВА2 

СК4. Здатність аргументувати вибір технічних засобів 

автоматизації на основі аналізу їх властивостей, призначення і 

технічних характеристик з урахуванням вимог до системи 

автоматизації і експлуатаційних умов, мати навички налагодження 

та обслуговування технічних засобів автоматизації і систем 

керування. 

Зні Ум2 К1 ВА2 

СК5. Здатність оцінювати сучасний стан технічного та 

програмного забезпечення. 
Зні Умі К1 BAI, ВА2 

СК6. Здатність виконувати аналіз об'єктів автоматизації, вміти 

вибирати параметри контролю і керування процесами; 

застосовувати методи теорії автоматичного керування для 

дослідження та аналізу систем автоматизації. 

Зні Ум2, УмЗ К1 BAI, ВА2 

СК7. Здатність застосовувати новітні технології в галузі 

автоматизації; використовувати комп'ютерно-інтегровані 

технології для збору даних та їх архівування, створювати бази 

даних параметрів процесу та їх візуалізації за допомогою засобів 

людино-машинного інтерфейсу. 

Зні Умі К1 BAI, ВА2 



 

СК8. Здатність обгрунтовувати вибір технічної структури та 

розробляти прикладне програмне забезпечення для 

мікропроцесорних систем керування. 
Зні Ум2 К1 ВА1 

СК9 Здатність економічно обґрунтовувати вибір елементів 

систем автоматизації. Зні УмЗ К1 ВА2 

СК10 Здатність розуміти і враховувати соціальні, екологічні 

аспекти та вимоги охорони праці під час формування технічних 

рішень. 
Зні УмЗ К2 ВА1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Матриця відповідності результатів навчання та компетентностей                                              Таблиця 2 

Результати навчання 

Компетентності 

Загальні компетентності Спеціальні (фахові, предметні) компетентності 

ЗК01 ЗК02 ЗКО3 ЗК04 ЗК05 ЗК06 ЗК07 ЗК08 СК01 СК02 СКОЗ СК04 СК05 СК06 СК07 СК08 СК09 СК10 

PH І. Застосовувати сучасні математичні методи для 

дослідження та створення систем ЯВТЛМЯТИЯЯТіІЇ 

  

+ + 

    

+ + + 

  

+ 

 

+ 

  

PH 2. Використовувати основні принципи фізики, 

електротехніки, електромеханіки, електроніки, 

схемотехніки, мікропроцесорної техніки для 

розрахунку' параметрів та характеристик типових 

елементів систем автоматизації. 

  

+ 

  

+ 

  

+ + + + 

 

+ 

    

PH 3. Знати основні принципи та методи вимірювання 

основних технологічних параметрів для 

обгрунтування вибору засобів вимірювань та 

оцінювання їх метрологічних характеристик. 

  

+ 

 

+ + 

  

+ + + + + 

     

PH 4 Знати принципи роботи технічних засобів 

автоматизації та вміти обгрунтувати 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 

  

+ 

 

+ + 

   

+ 

 

+ 

      

PH 5. Вміти аналізувати об’єкти автоматизації (за 

галузями діяльності) і обґрунтовувати вибір 

структури, алгоритмів та схем керування НИМИ на 

основі результатів дослідження їх властивостей. 

  

+ + + + 

   

+ + 

  

+ + + + + 

PH 6. Застосовувати базові знання електротехніки і 

мехатроніки для аналізу систем живлення та систем

 кепування автоматизованого 

  

+ 

     

+ + + 

  

+ 

 

+ + + 

PH 7. Застосовувати методи теорії автоматичного 

керування для дослідження та створення систем 

явтлмятитяпії 

  

+ 

  

+ 

  

+ 

  

+ + + + + + + 

PH 8 Використовувати сучасні комп’ютерно- 

інтегрованІ технології для моніторингу та управління 

технологічними процесами за допомогою засобів 

людино-машинного  

+ + + + + 

       

+ 

 

+ + 

  



 

 
PH 9. Застосовувати сучасні інформаційні технології 

та навички розроблення алгоритмів і комп’ютерних 

програм з використанням сучасних мов та технологій 

об’єктно- орієнтованого програмування, 

застосовувати 

+ + + + + 

   

+ 

   

+ 

 

+ + 

  

PH 10 Обгрунтовувати вибір структури тарозробляти 

прикладне програмне забезпечення мікропроцесорних 

систем управління на базі локальних засобів 

автоматизації та 

програмованих логічних контролерів для 

+ + + + + 

   

+ 

   

+ 

 

+ + 

  

PH 11 Використовувати телекомунікаційні технології 

в системах автоматизації. 

  

+ + 

    

+ 
   

+ 

 

+ 
   

PH 12. Знати та застосовувати вимоги нормативних 

документів і стандартів для к-пнетпхюкяння ТППҐШІТЇ 

Ґ-VPM яктпмятиіятіії 

+ + + 

 

+ 

      

+ + 

    

+ 

PH 13. Враховувати соціальні, екологічні аспекти та 

вимоги охорони праці, виробничої санітарії і 

пожежної безпеки під час формування технічних 

рішень. 

+ + + 

 

+ + + + 

         

+ 

PH 14 Застосовувати базові знання з економіки та 

управління в процесі економічного 

обгрунтування проектних рішень 

+ + + 

  

+ + + + 

       

+ 
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