СВО СТП ХНУБА 188-2016

1.

ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ
1. Загальна інформація

Повна назва вищого навчального закла- Харківський національний університет будівду та структурного підрозділу
ництва та архітектури
Кафедра механізації будівельних процесів
Ступінь вищої освіти та назва кваліфі- Доктор філософії з галузевого машинобудуванкації мовою оригіналу
ня
Офіційна назва освітньої програми
Галузеве машинобудування
Тип диплома та обсяг програми
Наявність акредитації

Атестат доктора філософії, одиничний, термін
навчання 4 роки, 50 кредитів ЄКТС
Наявна

Передумови

FQ – EHEA – третій рівень, QF – LLL – восьмий рівень, НРК України – восьмий рівень
Наявність диплому магістра

Мова викладання

Українська

Термін навчання

4 роки

Цикл/рівень

Інтернет- адреса постійного розміщення isod.kstuca.kharkov.ua
опису освітньої програми

2. Мета освітньої програми
Забезпечити умови формування і розвитку доктором філософії програмних компетентностей, що дозволять оволодіти основними знаннями, вміннями, навичками, необхідними для подальшої професійної та професійно-наукової діяльності

3. Характеристика освітньої програми
Предметна область (галузь,
знань,спеціальність, спеціалізація)
Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Особливості програми

13 Механічна інженерія
133 Галузеве машинобудування
Процеси та закономірності взаємодії органів машин і агрегатів з будівельними матеріалами та конструкціями на всіх
етапах їх виготовлення, переробки та транспортування; досліджує робочі режими машин, їх конструктивні й експлуатаційні параметри.
Освітня складова програми реалізується упродовж 8-ми семестрів, тривалістю 50 кредитів і має дисципліни у відповідних циклах, які забезпечують: мовні компетентності,
загальну підготовку, знання за обраною спеціальністю,
дисципліни вільного вибору. Наукова складова освітньонаукової програми визначається індивідуальним навчальним
планом аспіранта.
- формування навичок самостійної науково-дослідницької
та педагогічної діяльності;
- поглиблене вивчення теоретичних і методологічних
основ технічних наук в галузевому машинобудуванні;
- вдосконалення філософської підготовки, орієнтованої на
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професійну діяльність;
- вдосконалення знань іноземної мови для використання в
науковій і професійній діяльності;
- формування компетенцій, необхідних для успішної
науково-педагогічної роботи в даній галузі науки.

4. Придатність випускників
до працевлаштування та подальшого навчання
За національним класифікатором професій ДК 003:2010 може займати наступні посади:
2310.2 Викладач
вищого
навчального
закладу;
2310.1 доцент; професор; 1210.1 Директор (начальник) організації
(дослідної,
конструкторської,
проектної);
1237.2 Завідувач (начальник) відділу (науково-дослідного,
конструкторського, проектного та ін.); 1229.4 Завідувач лабораторії (науково-дослідної, підготовки виробництва); Керівник проектно-конструкторського (дослідного) бюро;
1237.2 Начальник дослідної лабораторії; 2149.1 Молодший
науковий співробітник (галузь інженерної справи); Науковий співробітник-консультант (галузь інженерної справи)
2145.1 Молодший науковий співробітник (інженерна механіка); Науковий співробітник (інженерна механіка);
2451.2 Редактор науковий.
Підвищення кваліфікації в науково-дослідних інститутах
НАН України, провідних університетах та науководослідних центрах галузі. Можливість навчання в докторантурі.

Придатність до
Працевлаштування1

Подальше навчання

5. Викладання та оцінювання
Технології навчання

Оцінювання

Інтегральна компетентність (ІК)

За домінуючими методами та способами навчання: пасивні
(пояснювальні-ілюстративні); активні (проблемні, інтерактивні, проектні, інформаційно-комп’ютерні саморозвиваючі) тощо.
За організаційними формами: колективного та інтегративного навчання тощо.
За орієнтацією педагогічної взаємодії: позиційного та контекстного навчання, технології співпраці тощо.
Оцінювання навчальних досягнень здобувачів здійснюється за 4-х бальною («відмінно», «добре», «задовільно»,
«незадовільно») системою.
Види контролю: поточний, тематичний, періодичний підсумковий, самоконтроль.
Форми контролю: усне та письмове опитування, тестові завдання за допомогою комп’ютера.
6. Програмні компетентності
Інтегральна компетентність - здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної, у тому числі дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань
та/або професійної практики.
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Загальні
компетентності (ЗК)

Спеціальні (фахові)
компетентності
(ФК)

Загальні компетентності (згідно з рекомендаціями проекту TUNING1):

1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
3. Здатність спілкуватися іноземною мовою.
4. Навички використання інформаційних і комунікаційних
технологій.
5. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.
6. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
7. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з
різних джерел.
8. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
9. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
10. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
11. Здатність приймати обґрунтовані рішення.
12. Здатність працювати в команді.
13. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей
знань/видів економічної діяльності).
14. Здатність працювати в міжнародному контексті.
15. Здатність розробляти та управляти проектами.
16. Здатність професійно оцінювати відомі наукові результати та підходи до написання наукових статей, акцентуючи увагу на позитивності результатів власних проведених досліджень.
1) здобувати знання про сучасні тенденції розвитку і
найбільш важливі нові наукові досягнення в обладнанні
підприємств будівельної галузі та для умов будівельного
майданчика;
2) систематичні знання і розуміння сучасних наукових теорій
і методів, та вміння їх ефективно застосовувати для синтезу
та аналізу обладнання підприємств будівельної галузі та
будівельного майданчика;
3) здатність ефективно застосовувати методи аналізу,
математичне моделювання, виконувати фізичні, математичні
та експериментальні дослідження;
4) здатність інтегрувати знання з інших дисциплін,
застосовувати системний підхід та враховувати нетехнічні
аспекти при розв’язанні інженерних задач та проведенні
досліджень;
5) здатність розробляти та реалізовувати проекти, включаючи
власні дослідження, які дають можливість удосконалювати
наявні чи створювати нові знання;
6) здатність аргументувати вибір методу розв’язування
спеціалізованої задачі, критично оцінювати отримані
результати та захищати прийняті рішення.

7. Програмні результати навчання (ПРН)
Знання (ЗН)

1

1) здатність продемонструвати систематичні знання сучасних
методів проведення досліджень в області обладнання підприємств будівельної галузі та будівельного майданчика;

http://www.unideusto.org/tuningeu/competences.html
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2) здатність продемонструвати поглиблені знання у вибраній
області наукових досліджень;
3) здатність продемонструвати розуміння впливу технічних
рішень в суспільному, економічному і соціальному контексті.
Уміння (УМ)
1) здійснювати пошук, аналізувати і критично оцінювати
інформацію з різних джерел;
2) застосовувати знання і розуміння для розв’язування задач
синтезу та аналізу елементів та систем, характерних обраній
області наукових досліджень;
3) досліджувати і моделювати явища та процеси в складних
динамічних систем;
4) застосовувати системний підхід, інтегруючи знання з інших дисциплін та враховуючи нетехнічні аспекти, підчас
розв’язання теоретичних та прикладних задач обраної області наукових досліджень;
5) поєднувати теорію і практику, а також приймати рішення
та виробляти стратегію розв’язання науково-прикладних задач з урахуванням загальнолюдських цінностей, суспільних,
державних та виробничих інтересів;
6) ефективно працювати як індивідуально, так і у складі команди;
7) самостійно виконувати експериментальні дослідження та
застосовувати дослідницькі навички;
8) оцінити доцільність та можливість застосування нових
методів і технологій в задачах синтезу систем обладнання
підприємств будівельних матеріалів та будівельного майданчика;
9) аргументувати вибір методів розв’язання науковоприкладної задачі, критично оцінювати отримані результати
та захищати прийняті рішення.
1) уміння ефективно спілкуватись на професійному та соціаКомунікація (КОМ)
льному рівнях;
2) уміння представляти та обговорювати отримані результати
та здійснювати трансфер набутих знань;
Автономія і відповідаль- 1) здатність адаптуватись до нових умов, самостійно приймати рішення та ініціювати оригінальні дослідницьконість (АіВ)
інноваційні комплексні проекти;
2) здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж
усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань;
3) здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи
та досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики.

8. Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове забезпечення
Кількісні та якісні показники рівня наукової та професійної
активності науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес за освітньою програмою, повністю
відповідають Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності закладів освіти. 100% професорсько-викладацького
складу, задіяного до викладання професійно-орієнтованих ди-
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сциплін, мають наукові ступені за спеціальністю
Матеріально-технічне
Кількісні показники матеріально-технічного забезпечення позабезпечення
вністю відповідають Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності закладів освіти.
Інформаційне та навчаль- Обсяг, склад та якість інформаційного та навчальноно-методичне забезпечення методичного забезпечення повністю відповідають Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності закладів освіти
за рахунок використання віртуального навчального середовища ХНУБА та авторських розробок професорськовикладацького складу.
9. Академічна мобільність
Національна кредитна мо- Положеннями університету передбачена можливість націонабільність
льної кредитної мобільності.
Допускається перезарахування кредитів, отриманих у інших
закладів освіти України.
Міжнародна кредитна мо- Положеннями університету передбачена можливість міжнаробільність
дної кредитної мобільності.
Навчання іноземних здобу- Положеннями університету передбачені умови вступу та навачів вищої освіти
вчання іноземних здобувачів вищої освіти.

2. ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ ТА ЇХ ЛОГІЧНА
ПОСЛІДОВНІСТЬ
2.1 Перелік компонент освітньої програми
Код н/д

Компоненти освітньої програми

НД.00
НД.01
НД.02

Нормативні дисципліни
Іноземна мова
Методи наукових досліджень
Професійна етика і комунікативна культура
людини
Машинобудування у будівельний галузі
Дисципліни варіативної частини
Блок 1
Надійність та довговічність
гідравлічних(пневматичних) приводів
машин і обладнання для будівельної галузі
Моделювання і аналіз машинних систем та
технологічного обладнання будівельної
галузі
Блок 2
Основи проектування енергоощадних машин
та обладнання
Надійність та довговічність
гідравлічних(пневматичних) приводів машин
і обладнання для будівельної галузі
Разом на освітню складову

НД.03
НД.04
ВД.00

ВД.01

ВД.02

ВД.03
ВД.04

Кількість
кредитів

Форма
підсумкового
контролю

30
8
6

залік, екзамен
залік, екзамен

4

залік

12

екзамен
20

10

екзамен

10

екзамен

10

екзамен

10

екзамен
50
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2.2 Структурно логічна схема освітньої програми
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3. ФОРМА АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
6.1. Підсумкова атестація аспіранта включає виконання індивідуального
плану, складання кандидатських іспитів, подання дисертаційної роботи на
кафедру для отримання відповідного висновку.
 Порядок проведення кандидатських іспитів встановлюються
Положенням про порядок підготовки фахівців ступенів доктора філософії та
доктора наук в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі вищих навчальних
закладів (наукових установ) у системі професійної освіти України. В
кандидатський іспит з наукової спеціальності включено додаткові розділи,
зумовлені специфікою наукової спеціальності (додаткова програма).
 Вимоги до змісту та оформлення дисертаційної роботи визначаються
Атестаційною колегією Міністерства освіти і науки України.
6.2. Вимоги до підсумкової державної атестації (порядок подання та
захисту дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії)
розробляються Атестаційною колегією Міністерства освіти і науки України.
6.3. Особам, які повністю виконали освітньо-наукову програму при
навчанні в аспірантурі в освітніх установах і наукових організаціях, що
реалізують програми професійної освіти, і які пройшли підсумкову атестацію
видається посвідчення про складені кандидатські іспити.
6.4. Особам, які повністю виконали освітньо-наукову програму
професійної освіти і успішно пройшли державну підсумкову атестацію
(захистили дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філософії),
видається диплом доктора філософії, що засвідчує присудження шуканої
степені.
6.5. Аспірант, який успішно виконав освітньо-наукову або наукову
програму і захистив дисертацію (монографію, або наукові досягнення у
вигляді сукупності статей) до закінчення строку навчання в аспірантурі,
вважається таким, що повністю виконав індивідуальний план наукової
роботи і успішно завершив навчання на відповідному рівні вищої освіти.
Такий аспірант відраховується з аспірантури вищим навчальним закладом
(науковою установою) з дня захисту і може бути рекомендований для
відзначення (з відповідною відміткою в дипломі та/або додатку до диплому)
спеціалізованою вченою радою, в якій проходив захист.

ЗК1
ЗК2
ЗК3
ЗК4
ЗК5
ЗК6
ЗК7
ЗК8
ЗК9
ЗК10
ЗК11
ЗК12
ЗК13
ЗК14
ЗК15
ЗК16
ФК1
ФК2
ФК3
ФК4
ФК5
ФК6
Іноземна мова

Методи наукових досліджень

Професійна етика і комунікативна
культура людини
Машинобудування у будівельний
галузі
Надійність та довговічність
гідравлічних(пневматичних)
приводів машин і обладнання
Моделювання і аналіз машинних
систем та технологічного
обладнання будівельної галузі
Основи проектування
енергоощадних машин та
обладнання
Надійність та довговічність
гідравлічних(пневматичних)
приводів машин і обладнання
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4. МАТРИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОГРАМНИХ
КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ НАВЧАЛЬНИМ КОМПОНЕНТАМ
ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

НД.01
НД.02
НД.03
НД.04
ВД.01
ВД.02
ВД.03
ВД.04


























































































АіВ1
АіВ2
АіВ3
Методи наукових досліджень

Професійна етика і комунікативна
культура людини

ЗН1
ЗН2
ЗН3
УМ1
УМ2
УМ3
УМ4
УМ5
УМ6
УМ7
УМ8
УМ9
КОМ1
КОМ2
Іноземна мова

НД.01
НД.02
НД.03






























Основи проектування
енергоощадних машин та
обладнання
Надійність та довговічність
гідравлічних(пневматичних)
приводів машин і обладнання




Моделювання і аналіз машинних
систем та технологічного
обладнання будівельної галузі




Надійність та довговічність
гідравлічних(пневматичних)
приводів машин і обладнання




Машинобудування у будівельний
галузі
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5. МАТРИЦЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
НАВЧАННЯ ВІДПОВІДНИМИ КОМПОНЕНТАМИ ОСВІТНЬОЇ
ПРОГРАМИ

НД.04
ВД.01
ВД.02
ВД.03
ВД.04
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6. Система внутрішнього забезпечення якості
вищої освіти в ХНУБА
6.1 Принципи та процедури забезпечення якості освіти
Визначені в Законі України «Про вищу освіту» від 01.07.2014р. № 1556VІІ, «Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському
просторі вищої освіти» Європейської асоціації із забезпечення якості вищої
освіти.
Принципи забезпечення якості освіти:
- відповідність європейським та національним стандартам якості вищої
освіти;
- автономія вищого навчального закладу, який несе відповідальність за
забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти;
- здійснення моніторингу якості;
- системний підхід, який передбачає управління якістю на всіх стадіях
освітнього процесу;
- постійне підвищення якості освітнього процесу;
- залучення студентів, роботодавців та інших зацікавлених сторін до
процесу забезпечення якості вищої освіти;
- відкритість інформації на всіх етапах забезпечення якості.
Процедури забезпечення якості освіти:
- удосконалення планування освітньої діяльності: моніторинг та періодичне оновлення освітніх програм;
- якісний відбір контингенту здобувачів вищої освіти;
- збільшення частки викладачів з науковими ступенями та вченими (почесними) званнями;
- удосконалення матеріально-технічної та навчально-методичної баз для
реалізації освітнього процесу;
- забезпечення необхідних ресурсів для підтримки здобувачів повної
вищої освіти за ступенем магістр
- розвиток інформаційних систем з метою підвищення ефективності
управління освітнім процесом;
- забезпечення публічності інформації про діяльність університету;
- створення ефективної системи запобігання та виявлення академічного
плагіату у наукових працях;
- створення ефективної системи запобігання корупції та хабарництву в
освітньому процесі університету.
6.2 Моніторинг та періодичний перегляд освітньої програми
Освітній процес здійснюється відповідно до розробленої освітньої програми.
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Моніторинг та періодичний перегляд освітньої
програми проводиться за вимогами відповідного положення.
Критерії, за якими відбувається перегляд освітньої програми, формулюються як у результаті зворотнього зв’язку із науково-педагогічними працівниками, студентами, випускниками, роботодавцями, так і внаслідок прогнозування розвитку галузі, потреб суспільства та ринку праці.
Показниками сучасності освітньої програми є:
- оновлюваність;
- участь роботодавців у розробці та внесенні змін в освітню програму;
- рівень задоволеності студентів (випускників) змістом освітньої програми;
- відгуки роботодавців про рівень підготовки випускників.
6.3 Щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти
Оцінювання знань та практичних умінь студентів здійснюється в університеті у відповідності до Положення «Щодо оцінювання знань та вмінь
студентів Харківського національного університету будівництва та архітектури за Європейською кредитною трансферно-накопичувальною системою».
Система оцінювання якості підготовки студентів включає: вхідний, поточний, семестровий, підсумковий, ректорський контроль та атестацію здобувачів вищої освіти.
6.4 Підвищення кваліфікації науково-педагогічних, педагогічних та
наукових працівників
Науково-педагогічні співробітники університету регулярно підвищують
кваліфікацію в Україні і за кордоном.
Університет забезпечує різні форми підвищення кваліфікації науковопедагогічних не рідше одного разу на 5 років відповідно до плану-графіку,
який затверджується Вченою радою університету та вводиться в дію наказом
ректора.
6.5 Наявність необхідних ресурсів для організації освітнього процесу
Ресурсами для організації освітнього процесу в університеті є:
- робочий навчальний план;
- робочі програми навчальних дисциплін та практик.
Відповідно до діючих ліцензійних умов:
- належне навчально-методичне забезпечення навчальних дисциплін;
- сучасні інформаційні джерела та комп’ютерна техніка;
- власна веб-сторінка;
- інтернет-зв’язок;
- бібліотека із сучасною навчальною літературою, науковими, довідниковими та фаховими періодичними виданнями;
- технічні засоби навчання;
- наявність практичних баз для проведення всіх видів практики;
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- належне кадрове забезпечення викладання навчальних дисциплін.
6.6 Наявність інформаційних систем для ефективного управління
освітнім процесом
Електронна система збору і аналізу інформації (ЄДЕБО). Система електронного документообігу. Електронна скринька.
6.7 Публічність інформації про освітні програми, ступені вищої
освіти та кваліфікації
Наявність офіційного сайту університету.
На офіційному сайті університету оприлюднюються: статут, власні положення, правила прийому, ступені вищої освіти, за якими проводиться підготовка фахівців, дані про освітні програми тощо.
6.8 Запобігання та виявлення академічного плагіату
Процедури та заходи:
- формування колективу університету, який не сприймає і не допускає
академічну нечесність;
- створення умов нетерпимості до випадків академічного плагіату;
- впровадження програмного середовища «Антіплагіат»;
- виявлення та притягнення до відповідальності винних у академічному
плагіаті.
7. Прикінцеві положення
Освітня програма оприлюднюється на офіційному веб-сайті університету до початку прийому абітурієнтів в університет відповідно діючим «Правил
прийому».
Відповідальність за впровадження освітньої програми та забезпечення якості
вищої освіти несе гарант освітньої програми за спеціальністю.

