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Профіль освітньої програми  

зі спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» 

 

1. Загальна інформація 

Повна назва закладу вищої 
освіти та структурного під-
розділу 

Хмельницький національний університет 
Факультет інженерної механіки 
Кафедра машин і апаратів, електромеханічних та енергетичних 
систем 

Ступінь вищої освіти магістр 

Назва освітньої кваліфікації Магістр з галузевого машинобудування  

Офіційна назва освітньої 
програми 

Машини та апарати легкої промисловості  

Тип диплому та обсяг освіт-
ньої програми 

Диплом магістра одиничний, 90 кредитів ЄКТС, термін навчання 
– 1 рік 4 місяці 

Наявність акредитації Первинна акредитація планується у 2024 році  

Цикл/рівень 
Національна рамка кваліфікацій – 7 рівень, FQ-EHEA – другий 
цикл, EQF LLL – 7 рівень 

Передумови Наявність ступеня вищої освіти бакалавра 

Мова(и) викладання Українська 

Термін дії освітньої програ-
ми 

5 років 

Інтернет-адреса постійного 
розміщення опису освітньої 
програми 

https://www.khnu.km.ua/root/page.aspx?l=0&r=50&p=3&f=%D0%91 

2. Мета освітньої програми  

Підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні нестандартні завдання і проблеми інноваційно-

го, винахідницького характеру в сфері галузевого машинобудування, що передбачають збирання та 

інтерпретацію інформації, вибір методів та інструментальних засобів і застосування інноваційних 

підходів при проєктуванні, удосконаленні та експлуатації (сервісі) технологічного обладнання, зо-

крема машин та апаратів легкої промисловості 

3. Характеристика освітньої програми 

Предметна область (галузь 
знань, спеціальність, спеціалі-
зація) 

13 Механічна інженерія  

133 Галузеве машинобудування  

 

Орієнтація освітньої про-
грами 

Освітньо-професійна програма підготовки магістра 

Основний фокус освітньої 
програми та спеціалізації 

Фахова освіта в галузі механічної інженерії за спеціальністю галу-

зеве машинобудування. 

 

Здатність здійснювати конструкторські, технологічні, проєктні та 

дослідні роботи інноваційного характеру при розробці машин та 

апаратів легкої промисловості та забезпечувати виробничо-

технологічну, організаційно-управлінську діяльність на підпри-

ємствах легкої промисловості  

 

Ключові слова: легка промисловість, машини та апарати, облад-

нання та устаткування 

Особливості програми Інтеграція фахової підготовки в галузі проєктування, досліджен-
ня, виготовлення і експлуатації машин та апаратів легкої промис-
ловості 

https://www.khnu.km.ua/root/page.aspx?l=0&r=50&p=3&f=%D0%91
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4. Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до працевлаш-
тування 

В результаті підготовки, фахівцю присвоюється освітня кваліфі-

кація - магістр з галузевого машинобудування, який здатен вико-

нувати професійну роботу, зазначену в Національному класифі-

каторі України: Класифікатор професій ДК 003:2010 і може 

займати відповідні посади: 
 
1312 Керівники малих підприємств без апарату управління в 
промисловості   
2145.2 Інженери-механіки   
2149.2 Інженери (інші галузі інженерної справи)  
3436.2 Помічники керівників виробничих та інших основних під-
розділів  
3436.3 Помічники керівників малих підприємств без апарату уп-
равління  
та відповідні посади, зазначені в International Standard 
Classification of Occupations 2008 (ISCO-08): 2141 Industrial and 
Production Engineers (Інженери промисловості та виробництва) 
3115 Mechanical Engineering Technicians (Техніки машинобуду-
вання) 3122 Manufacturing Supervisors (Керівники виробництва) 
 

Подальше навчання Можливість навчання за програмою третього (освітньо-
наукового) рівня вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій 
в системі післядипломної освіти. 

5. Викладання та оцінювання 

Викладання та навчання Студентоцентроване навчання, проблемно-орієнтоване навчання, 
професійно-орієнтовані методики; навчальні, виховні, розвиваль-
ні освітні технології та технології коучингу для застосовування у 
процесі освітньої, науково-виробничої, проєктної, організаційної 
діяльності, самонавчання у поєднанні з актуальними методами та 
педагогічними техніками 

Оцінювання Усні та письмові екзамени, захист курсових проєктів (робіт), 
практик, лабораторних робіт, презентації, прилюдний захист ква-
ліфікаційної роботи. 

6. Програмні компетентності 

Інтегральна компетентність  Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми галузевого ма-
шинобудування, що передбачають дослідження та/або здійснення 
інновацій та характеризуються невизначеністю умов та вимог. 

Загальні компетентності  
(ЗК) 

ЗК1.Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні 
технології. 

ЗК2.Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗКЗ .Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різ-

них джерел. 

ЗК4.3датність бути критичним і самокритичним. 
ЗК5 .Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 
ЗК6.Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК7 .Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

ЗК8.3датність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК9.3датність працювати в команді. 
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Фахові компетентності 
(ФК) 

 

ФК1. Здатність створювати, удосконалювати та застосовувати кі-

лькісні математичні, наукові й технічні методи та комп’ютерні 

програмні засоби, застосовувати системний підхід для 

розв’язування інженерних задач галузевого машинобудування, 

зокрема, в умовах технічної невизначеності. 

ФК2. Критичне осмислення передових для галузевого машинобу-

дування наукових фактів, концепцій, теорій, принципів та здат-

ність їх застосовувати для розв’язання складних задач галузевого 

машинобудування і забезпечення сталого розвитку. 

ФКЗ. Здатність створювати нові техніку і технології в галузі ме-

ханічної інженерії.  

ФК4. Усвідомлення перспективних завдань сучасного виробниц-

тва, спрямованих на задоволення потреб споживачів, володіння 

тенденціями інноваційного розвитку технологій галузі. 

ФК5. Здатність розробляти і реалізовувати плани й проєкти у 

сфері галузевого машинобудування та дотичних видів діяльності, 

здійснювати відповідну підприємницьку діяльність. 

Фахові 
компетентності, 

визначені ОП 

ФК6. Здатність до наукового пізнання, застосування здобутих 

знань у практичній діяльності на засадах загальної та спеціальної 

методології 

ФК7. Здатність розробляти та удосконалювати обладнання для 

виконання технологічних процесів легкої промисловості з вико-

ристанням інноваційних технологій  

ФК8. Здатність втілювати передові інженерні розробки для отри-

мування практичних результатів в галузі. 

ФК9. Здатність проєктувати, розраховувати та обслуговувати 

устаткування і оснащення виробництв легкої промисловості 

 

 

7. Програмні результати навчання (ПРН) 
 

ПРН1. Знання і розуміння засад технологічних, фундаментальних та інженерних наук, що ле-

жать в основі галузевого машинобудування відповідної галузі. 

ПРН2. Знання та розуміння механіки і машинобудування та перспектив їхнього розвитку. 

ПРНЗ. Знати і розуміти процеси галузевого машинобудування, мати навички їх практичного 

використання. 

ПРН4. Здійснювати інженерні розрахунки для вирішення складних задач і практичних проблем 

у галузевому машинобудуванні. 

ПРН5. Аналізувати інженерні об’єкти, процеси та методи. 

ПРН6. Відшуковувати потрібну наукову і технічну інформацію в доступних джерелах, зокрема, 

іноземною мовою, аналізувати і оцінювати її. 

ПРН7. Готувати виробництво та експлуатувати вироби галузевого машинобудування протягом 

життєвого циклу. 

 

Програмні результати, встановлені освітньою програмою 

 

ПРН8. Використовувати сучасні методи для виявлення, постановки та розв’язання дослідниць-

ких, проєктувальних і технологічних задач  у галузевому машинобудуванні. 

ПРН9.  Вибирати оптимальний тип технологічного обладнання галузі та визначати його технічні 

характеристики в залежності від особливостей сучасних технологічних процесів легкої промис-
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ловості, уміти розробляти нове та вдосконалювати існуюче обладнання, використовуючи сучас-

ні (комп’ютерні) методи інженерних розрахунків, надавати рекомендації щодо його експлуата-

ції.  

ПРН10. Знати принцип роботи виробничих систем та вміти обґрунтовувати їх вибір з урахуван-

ням технологічних та експлуатаційних вимог, мати навички налагодження комп’ютерних, ін-

формаційно-технічних засобів та технологій автоматизованого виробництва та їх систем керу-

вання для вирішення технічних задач галузі. 

8. Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове забезпечення Науково-педагогічні працівники, які здійснюють освітній процес, 

мають необхідний стаж науково-педагогічної діяльності та рі-

вень наукової і професійної активності, що відповідає вимогам 8 

ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у галузі ви-

щої освіти. Додатково до освітнього процесу залучаються науко-

вці, визнані професіонали галузі та представники роботодавців 

Матеріально-технічне забез-

печення 

 

 

Площі навчальних приміщень для проведення освітнього проце-

су, а також забезпеченість комп’ютерними робочими місцями, 

спеціалізованими лабораторіями, базами практик, обладнанням 

та устаткуванням, достатні для виконання освітньої програми. 

Для створення та модернізації лабораторної бази залучаються 

вітчизняні та закордонні підприємства-виробники обладнання 

галузі. 

Інформаційне та навчально-

методичне забезпечення 

 

 

В установленому порядку затверджені освітні програми, навча-

льні плани та робочі програми з навчальних дисциплін, програми 

з усіх видів практичної підготовки, методичні матеріали для про-

ведення атестації здобувачів. Розроблені комплекси навчально-

методичного забезпечення дисципліни, студенти забезпечені на-

вчальними матеріалами з дисциплін. Забезпечено доступ до віт-

чизняних та закордонних фахових періодичних видань відповід-

ного спеціальності профілю у науковій бібліотеці університету. 

Наявність електронного ресурсу «Електронна бібліотека», яка 

забезпечує доступ до баз даних періодичних наукових видань 

українською та іноземними мовами, модульне середовище для 

навчання MOODLE, інформаційна система «Електронний уні-

верситет». На офіційному веб-сайті університету розміщена ос-

новна інформація (в т.ч. англійською мовою) про його діяльність. 

9. Академічна мобільність 

Національна кредитна мобі-

льність 

Можливість навчатися в іншому ЗВО на території України без 

відрахування з основного місця навчання, зі збереженням стипе-

ндії та перезарахуванням отриманих кредитів на основі ЄКТС 

може бути реалізована здобувачем вищої освіти з власної ініціа-

тиви, підтриманої адміністрацією університету на основі індиві-

дуальних запрошень та інших механізмів відповідно до «Поло-

ження про порядок реалізації права на академічну мобільність» 

(Постанова КМУ №579 від 12.08.2015р.) та «Положення про по-

рядок реалізації права на академічну мобільність учасників осві-

тнього процесу Хмельницького національного університету» 

(2019 р.). 

Міжнародна кредитна мобі-

льність 

1. Програма подвійного диплому на базі Угоди про співпрацю 

між Люблінською політехнікою та Хмельницьким національним 

університетом 2. Можливість навчатися у іноземному ЗВО без 

відрахування з основного місця навчання, зі збереженням стипе-



 9 

ндії та перезарахуванням отриманих кредитів ЄКТС може бути 

реалізована здобувачем вищої освіти з власної ініціативи, підт-

риманої адміністрацією університету на основі індивідуальних 

запрошень та інших механізмів відповідно до «Положення про 

порядок реалізації права на академічну мобільність» (Постанова 

КМУ №579 від 12.08.2015р.), та  «Положення про порядок реалі-

зації права на академічну мобільність учасників освітнього про-

цесу Хмельницького національного університету» (2019 р. ). 

Навчання іноземних здобу-

вачів вищої освіти 
Навчання іноземних здобувачів вищої освіти не здійснюється. 

 

2. Перелік компонент освітньої програми та їх логічна послідовність 
2.1. Перелік компонентів освітньої програми  

Код н/д 
Компоненти освітньої програми (навчальні дис-

ципліни, курсові проєкти (роботи), практики, 
кваліфікаційна робота) 

Кількість 
кредитів 

Форма 
підсумкового 

контролю С
ем

ес
тр

 

1 2 3 4 5 

ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

Дисципліни загальної підготовки (ОЗП)  

ОЗП.01 Методологія і організація наукових досліджень  4 Іспит 1 

ОЗП.02 Автоматизація виробництв галузі 4 Залік 1 

ОЗП.03 Іноземна мова за професійним спрямуванням 4 Залік 1 

Разом: 12   

Дисципліни професійної підготовки (ОПП) 

ОПП.01 Сучасні технології виробництв галузі  5 Іспит  1 

ОПП.02 Інженерне проєктування обладнання галузі  5 Іспит, КП 1,2 

ОПП.03 
Експлуатація та обслуговування обладнання  

галузі 
5 Іспит 2 

ОПП.04 Комп’ютерні методи інженерних розрахунків 5 Іспит 1 

ОПП.05 
Організація, планування та управління виробни-

цтвом  
4 Залік 1 

ОПП.06 Переддипломна практика  10 Залік 3 

ОПП.07 Кваліфікаційна робота  20 МР 3 

Разом: 54   

Загальний обсяг обов’язкових компонент: 66  

ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

 Вибіркові дисципліни другого семестру 24 Залік 2 

Загальний обсяг вибіркових компонент: 24  

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 90  
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2.2. Структурно-логічна схема освітньої програми* 

 

 
 

Примітка. *– послідовність зазначається позначками освітніх компонент відповідно до розділу 2.1 

освітньої програми. 
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3. Форма атестації здобувачів вищої освіти 

Форми атестації 

здобувачів вищої освіти  

Атестація здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної 

роботи 

Вимоги до 

кваліфікаційної роботи  

Кваліфікаційна робота має передбачати розв’язування актуальної 

складної задачі чи проблеми галузевого машинобудування, що пе-

редбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій і ха-

рактеризується невизначеністю умов і вимог. 

Кваліфікаційна робота не повинна містити академічний плагіат, 

фабрикацію, фальсифікацію. 

Кваліфікаційна робота має бути розміщена в 

інституційному репозитарії ХНУ. 

 

 

4. Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти 

 
Система внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (далі 

- СВЗЯ) в Університеті відповідає вимогам Європейських стандартів та рекомендацій щодо забез-
печення якості вищої освіти (ЕSG), статті 16 Закону України «Про вищу освіту» (2014) та статті 41 
Закону України «Про освіту» (2017). Створена СВЗЯ функціонує на п'яти організаційних рівнях 
відповідно до розроблених нормативних документів, що розміщені на сайті Університету: 
http://vzia.khnu.km.ua/normatyvni-dokumenty/.  

Система забезпечення закладами вищої освіти якості освітньої діяльності та якості вищої 
освіти (система внутрішнього забезпечення якості) передбачає здійснення таких процедур і захо-
дів:  

1) визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти;  
2) здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм;  
3) щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і педагогічних пра-

цівників закладу вищої освіти та регулярне оприлюднення результатів таких оцінювань на офіцій-
ному веб-сайті закладу вищої освіти, на інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб;  

4) забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і науково-педагогічних 
працівників;  

5) забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, у тому 
числі самостійної роботи студентів, за кожною освітньою програмою;  

6) забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління освітнім про-
цесом;  

7) забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені вищої освіти та ква-
ліфікації;  

8) забезпечення дотримання академічної доброчесності працівниками закладів вищої освіти 
та здобувачами вищої освіти, у тому числі створення і забезпечення функціонування ефективної 
системи запобігання та виявлення академічного плагіату;  

9) інших процедур і заходів.  
Система внутрішнього забезпечення якості за поданням університету оцінюється Націона-

льним агентством із забезпечення якості вищої освіти або акредитованими ним незалежними уста-
новами оцінювання та забезпечення якості вищої освіти на предмет її відповідності вимогам до си-
стеми забезпечення якості вищої освіти, що затверджуються Національним агентством із забезпе-
чення якості вищої освіти. 
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5. Матриця відповідності програмних компетентностей  

компонентами освітньої програми 
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ЗК 5   +  +     + 
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ФК 1 + +   + + +   + 
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ФК 5   +         
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ФК 7  +   + + +   + 

ФК 8     + +   + + 

ФК 9  +   +  +  + + 

 

6. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) відповідними компонен-

тами освітньої програми 
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