СВО СТП ХНУБА 217-2019

ПЕРЕДМОВА
На зміну СВО СТП ХНУБА 217-2016.
Зі змінами та доповненнями, внесеними у відповідності до Положення про
освітні програми Харківського національного університету будівництва та
архітектури, розглянутого та схваленого Вченою радою університету 03 липня 2017
року протокол №12, затвердженого і введеного в дію наказом ректора від 07 липня
2017 року №177.
Освітньо-професійна програма розроблена згідно Стандарту вищої освіти
бакалавра за спеціальністю 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані
технології» галузі знань 15 Автоматизація та приладобудування», який затверджено і
введено в дію Наказом Міністерства освіти і науки України від 04.10.2018 р. № 1071.
Освітньо-професійна програма розроблена робочою групою у складі:
1. Кулаєнко Олег Олександрович, гарант освітньої програми, канд. техн. наук,
доцент кафедри автоматизації виробничих процесів, Харківський національний
університет будівництва та архітектури.
2. Журавльов Юрій Володимирович, канд. техн. наук, доцент, професор
кафедри автоматизації виробничих процесів, Харківський національний
університет будівництва та архітектури.
3. Северин Валерій Петрович, доктор техн. наук, професор, професор кафедри
автоматизації виробничих процесів, Харківський національний університет
будівництва та архітектури.
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1. Профіль освітньої програми зі спеціальності 151 «Автоматизація та
комп’ютерно-інтегровані технології»

Повна назва вищого
навчального закладу
та структурного
підрозділу
Ступінь вищої освіти
та назва кваліфікації
мовою оригіналу
Офіційна назва
освітньої програми
Тип диплому та
обсяг освітньої
програми

Наявність
акредитації
Цикл/рівень
Передумови

1 - Загальна інформація
Харківський національний університет будівництва та
архітектури.
Кафедра «Автоматизації виробничих процесів»
Бакалавр з автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих
технологій
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Диплом бакалавра, одиничний
- на базі повної загальної середньої освіти обсяг освітньої
програми становить 240 кредитів ЄКТС;
- на базі ступеня «молодший бакалавр» (освітньокваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст») освітньої
програми становить 180 кредитів ЄКТС. Заклад вищої
освіти має право визнати та перезарахувати не більше ніж
120 кредитів ЄКТС, отриманих в межах попередньої
освітньої програми підготовки молодшого бакалавра
(молодшого спеціаліста).
Відсутня
НРК України – 7 рівень, FQ-EHEA – перший цикл, EQFLLL – 6 рівень
Атестат про повну середню освіту або диплом молодшого
бакалавра за спеціальністю (молодшого спеціаліста за
напрямом).
Повна загальна середня освіта
Українська
Програма дійсна впродовж 5 років з 1 вересня 2018 року.

Мова(и) викладання
Термін дії освітньої
програми
Інтернет-адреса
isod.kstuca.kharkov.ua
постійного
розміщення освітньої
програми

2 – Мета освітньої програми
Метою освітньої програми є підготовка фахівців у галузі автоматизації та
приладобудування, які володіють необхідними компетентностями для
здійснення професійної діяльності, здатних до комплексного розв’язання задач
розроблення нових і вдосконалення, модернізації та експлуатації існуючих
систем автоматизації з застосуванням сучасних програмно-технічних засобів та
інформаційних технологій, виконуючи теоретичні дослідження об’єкта
автоматизації системи, обґрунтування вибору технічних засобів автоматизації,
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проектування та розроблення прикладного програмного забезпечення різного
призначення.
Навчання студентів спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерноінтегровані технології» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти нерозривно
пов’язане з роботою на промислових підприємствах з використанням сучасного
обладнання та програмного забезпечення. Участь студентів у проектних та
технологічних розробках допомагає успішно оволодівати професійними
навиками. Студенти здійснюють практичну підготовку на провідних
підприємствах будівельної галузі, де застосовується сучасне автоматизоване
обладнання.
3 – Характеристика освітньої програми
Предметна область
Об’єкт:
технічне,
програмне,
математичне,
(галузь знань,
інформаційне та організаційне забезпечення систем
спеціальність,
автоматизації об’єктів та процесів у різних галузях
спеціалізація)
діяльності 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 і
модернізації
та
експлуатації
існуючих
систем
автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій з
застосуванням сучасних програмно-технічних засобів та
інформаційних технологій, виконуючи теоретичні
дослідження об’єкта автоматизації, обґрунтування вибору
технічних засобів автоматизації, проектування систем
автоматизації та розроблення прикладного програмного
забезпечення різного призначення. Теоретичний зміст
предметної області. Поняття та принципи теорії
автоматичного керування, систем автоматизації та
комп’ютерно-інтегрованих технологій
Методи, методики та технології. Здобувач має
оволодіти
методами
та
програмними
засобами
моделювання, проектування, автоматизованого керування
складними
організаційно-технічними
об’єктами,
інформаційними технологіями; знаннями технічних
засобів автоматизації, вміннями розробляти прикладне
програмне забезпечення різного призначення для систем
автоматизації.
Інструменти та обладнання: сучасні програмнотехнічні засоби та комп’ютерно-інтегровані технології для
проектування, моделювання, дослідження та експлуатації
систем автоматизації.
Орієнтація освітньої Професійна освіта
програми
Основний фокус
освітньої програми

Загальна вища освіта в галузі автоматизації та
приладобудування спеціальності
«Автоматизація та
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та спеціалізації
Особливості
програми

комп’ютерно-інтегровані технології»
Програма реалізовується українською мовою

4 – Придатність випускників
до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність до
Основні види діяльності для випускників-бакалаврів
працевлаштування
за спеціальністю 151 «Автоматизація та комп’ютерноінтегровані технології» відповідно до роботи в галузях
економіки, пов’язаних з будівництвом, виготовленням
будівельних
матеріалів
та
виробів,
система
життєзабезпечення будівель та споруд.
Професії та професійні назви робіт згідно з чинною
редакцією
Національного
класифікатора
України:
Класифікатор професій (ДК 003:2010):
КОД
КП
7241
2131.2
2145.2
2143.2
2139.2
2149.2
2131.2
2433.2
2131.2
2147.2
2149.2
2144.2
2144.2
2144.2
2143.2
2132.2
1222.2
2143.1

ПРОФЕСІЙНА НАЗВА РОБОТИ
Електромеханік засобів автоматики та приладів
технологічного устаткування
Інженер з автоматизованих систем керування
виробництвом
Інженер з механізації та автоматизації
виробничих процесів
Інженер з релейного захисту і
електроавтоматики
Інженер із застосування комп'ютерів
Інженер з керування й обслуговування систем
Інженер з комп'ютерних систем
Інженер з науково-технічної інформації
Інженер з програмного забезпечення
комп'ютерів
Інженер з технічної діагностики
Інженер із впровадження нової техніки й
технології
Інженер інформаційно-телекомунікаційних
систем
Інженер інформаційно-телекомунікаційних
технологій
Інженер-конструктор (електроніка)
Інженер-конструктор (електротехніка)
Інженер-програміст
Майстер з комплексної автоматизації та
телемеханіки
Молодший науковий співробітник
(електротехніка)
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2149.1

Подальше навчання

Викладання та
навчання

Оцінювання

Молодший науковий співробітник (галузь
інженерної справи)
2359.1 Молодший науковий співробітник (в інших
галузях навчання)
1222.2 Начальник лабораторії контрольновимірювальних приладів та засобів автоматики
4113
Оператор з обробки інформації та програмного
забезпечення
8333
Оператор механізованих та автоматизованих
складів
8172
Оператор промислових роботів
8112
Оператор пульта керування
3115
Технік з автоматизації виробничих процесів
3121
Фахівець з інформаційних технологій
Можливість навчання за програмою другого (освітньопрофесійного) рівня вищої освіти циклу FQ-EHEA, 7 рівня
EQF-LLL та 8 рівня HPK України.
Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної
освіти.
5 – Викладання та оцінювання
Основні підходи, методи та технології навчання,
передбачені освітньою програмою: в процесі навчання
поєднуються
проблемно-орієнтоване
навчання,
студентоцентроване
навчання,
самонавчання,
індивідуальне навчання, навчання через лабораторну
практику, з використанням навчальних та виробничих
практик
Система оцінювання з кожної навчальної дисципліни,
включає поточний, модульний (відповідно до визначеного
змістового модуля) та підсумковий (семестровий)
контроль результатів навчання, виконання курсових
проектів (робіт), оцінювання результатів захисту звітів з
практик і державну атестацію.
Поточний контроль здійснюється протягом семестру під
час проведення лекційних, практичних, лабораторних,
семінарських занять і семестрових консультацій у вигляді:
усного, фронтального та індивідуального опитувань;
письмових контрольних робіт; тестування; колоквіумів;
індивідуальних навчально-дослідних завдань; рефератів;
есе.
Модульний контроль проводиться з урахуванням
нарахованих балів при поточному контролі за відповідні
змістові модулі і має на меті інтегровану оцінку результатів
навчання студента після вивчення матеріалу з логічно
завершеної частини навчальної дисципліни – модуля.
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Інтегральна
компетентність

Загальні
компетентності (КЗ)

Фахові
компетентності
спеціальності (КС)

Підсумковий контроль у вигляді: курсових робот
(проектів). Курсова робота (проект) – це окремий модуль,
що оцінюється як самостійний вид навчальної роботи
студента.
Підсумковий (семестровий) контроль проводиться у формі
екзамену або заліку (диференційованого заліку).
Державна атестація у формі захисту кваліфікаційної
роботи бакалавра.
6 – Програмні компетентності
Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та
практичні проблеми, що характеризуються комплексністю
та невизначеністю умов, під час професійної діяльності у
галузі автоматизації або у процесі навчання, що передбачає
застосування теорій та методів галузі.
К01. Здатність застосовувати знання у практичних
ситуаціях.
К02. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так
і письмово.
К03. Здатність спілкуватися іноземною мовою
К04.
Навички
використання
інформаційних
і
комунікаційних технологій.
К05. Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу
інформації з різних джерел.
К06. Навички здійснення безпечної діяльності.
К07.
Прагнення
до
збереження
навколишнього
середовища.
К08. Здатність працювати в команді.
К09. 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;
К10. 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.
К25. Знання та розуміння предметної області та розуміння
професійної діяльності.
К11. Здатність застосовувати знання математики, в обсязі,
необхідному для використання математичних методів для
аналізу і синтезу систем автоматизації.
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(загальнопрофесійні)

К12.
Здатність
застосовувати
знання
фізики,
електротехніки, електроніки і мікропроцесорної техніки, в
обсязі, необхідному для розуміння процесів в системах
автоматизації та компۥютерно-інтегрованих технологіях.
К13. Здатність виконувати аналіз об’єктів автоматизації на
основі знань про процеси, що в них відбуваються та
застосовувати методи теорії автоматичного керування для
дослідження, аналізу та синтезу систем автоматичного
керування.
К14. Здатність застосовувати методи системного аналізу,
математичного моделювання, ідентифікації та числові
методи для розроблення математичних моделей окремих
елементів та систем автоматизації в цілому, для аналізу
якості їх функціонування із використанням новітніх
комп’ютерних технологій.
К15. Здатність обгрунтовувати вибір технічних засобів
автоматизації на основі розуміння принципів їх роботи
аналізу їх властивостей, призначення і технічних
характеристик з урахуванням вимог до системи
автоматизації і експлуатаційних умов; налагоджувати
технічні засоби автоматизації та системи керування.
К16. Здатність використовувати для вирішення
професійних завдань новітні технології у галузі
автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій,
зокрема, проектування багаторівневих систем керування,
збору даних та їх архівування для формування бази даних
параметрів процесу та їх візуалізації за допомогою засобів
людино-машинного інтерфейсу.
К17. Здатність обґрунтовувати вибір технічної структури
та вміти розробляти прикладне програмне забезпечення
для мікропроцесорних систем керування на базі локальних
засобів автоматизації, промислових логічних контролерів
та програмованих логічних матриць і сигнальних
процесорів.
К18. Здатність проектування систем автоматизації з
врахуванням вимог відповідних нормативно-правових
документів та міжнародних стандартів.
К19. 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.
К20. Здатність враховувати соціальні, екологічні, етичні,
економічні аспекти, вимоги охорони праці, виробничої
8
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санітарії і пожежної безпеки під час формування технічних
рішень.
К21. Врахування комерційного та економічного контексту
при проектуванні систем автоматизації.
К22. Здатність демонструвати вільне володіння базовими
знаннями і практичними навичками в галузі інформатики й
сучасних інформаційних технологій, мати навички
програмування і роботи в комп’ютерних мережах.
К23. Здатність виконувати аналіз об’єктів автоматизації;
вміти вибирати параметри контролю та керування на основі
технічних характеристик, конструктивних особливостей та
режимів роботи обладнання.
К24. Здатність застосовувати знання про основні
принципи та методи вимірювання фізичних величин і
основних технологічних параметрів; принципи роботи і
типи стандартних первинних
перетворювачів та їх
метрологічні характеристики.

За загальними та
загальнопрофесійними
компетентностями

7 – Програмні результати навчання
ПР01. Знати лінійну та векторну алгебру, диференціальне
та інтегральне числення, функції багатьох змінних,
функціональні ряди, диференціальні рівняння для функції
однієї та багатьох змінних, операційне числення, теорію
функції комплексної змінної, теорію ймовірностей та
математичну статистику, теорію випадкових процесів в
обсязі, необхідному для користування математичним
апаратом та методами у галузі автоматизації.
ПР02. Знати фізику, електротехніку, електроніку та
схемотехніку, мікропроцесорну техніку на рівні,
необхідному для розв’язання типових задач і проблем
автоматизації.
ПР03. Вміти застосовувати сучасні інформаційні
технології та мати навички розробляти алгоритми та
комп’ютерні програми з використанням мов високого
рівня та технологій обۥєктно-орієнтованого програмування,
створювати бази даних та використовувати інтернетресурси.
ПР04. 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.
ПР05. Вміти застосовувати методи теорії автоматичного
керування для дослідження, аналізу та синтезу систем
автоматичного керування.
9
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ПР06. Вміти застосовувати методи системного аналізу,
моделювання, ідентифікації та числові методи для
розроблення математичних та імітаційних моделей
окремих елементів та систем автоматизації в цілому, для
аналізу якості їх функціонування із використанням
новітніх комп’ютерних технологій.
ПР07. Вміти застосовувати знання про основні принципи
та методи вимірювання фізичних величин і основних
технологічних параметрів для обґрунтування вибору
засобів вимірювань та оцінювання їх метрологічних
характеристик.
ПР08. Знати принципи роботи технічних засобів
автоматизації та вміти обґрунтувати їх вибір на основі
аналізу їх властивостей, призначення і технічних
характеристик з урахуванням вимог до системи
автоматизації та експлуатаційних умов; мати навички
налагодження технічних засобів автоматизації та систем
керування.
ПР09. Вміти проектувати багаторівневі системи керування
і збору даних для формування бази параметрів процесу та
їх візуалізації за допомогою засобів людино-машинного
інтерфейсу, використовуючи новітні компۥютерноінтегровані технології.
ПР010. Вміти обґрунтовувати вибір структури та
розробляти прикладне програмне забезпечення для
мікропроцесорних систем управління на базі локальних
засобів автоматизації, промислових логічних контролерів
та програмованих логічних матриць і сигнальних
процесорів.
ПР011. Вміти виконувати роботи з проектування систем
автоматизації, знати зміст і правила оформлення проектних
матеріалів, склад проектної документації та послідовність
виконання проектних робіт з врахуванням вимог
відповідних
нормативно-правових
документів
та
міжнародних стандартів.
ПР012.
Вміти
використовувати
різноманітне
спеціалізоване програмне забезпечення для розв’язування
типових інженерних задач у галузі автоматизації, зокрема,
математичного
моделювання,
автоматизованого
проектування, керування базами даних, методів
комп’ютерної графіки.
ПР013. Вміти враховувати соціальні, екологічні, етичні,
економічні аспекти, вимоги охорони праці, виробничої
санітарії і пожежної безпеки під час формування технічних
рішень. Вміти використовувати різні види та форми
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рухової активності для активного відпочинку та ведення
здорового способу життя.
ПР014. Вміти використовувати у виробничій і соціальній
діяльності
фундаментальні
поняття
і
категорії
державотворення для обґрунтування власних світоглядних
позицій та політичних переконань з урахуванням процесів
соціально-політичної історії України, правових засад та
етичних норм.
8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове
Кількісні та якісні показники рівня наукової та
забезпечення
професійної активності науково-педагогічних працівників,
які забезпечують навчальний процес за освітньою
програмою повністю відповідають Ліцензійним умовам
впровадження освітньої діяльності закладів освіти
МатеріальноКількісні
показники
матеріально-технічного
технічне
забезпечення повністю відповідають Ліцензійним умовам
забезпечення
впровадження освітньої діяльності закладів освіти
Інформаційне та
Обсяг, склад та якість інформаційного та навчальнонавчальнометодичного забезпечення
повністю відповідають
методичне
Ліцензійним умовам впровадження освітньої діяльності
забезпечення
закладів освіти

9 – Академічна мобільність
Національна
Положенням університету передбачена можливість
кредитна мобільність національної кредитної мобільності.
Допускається перезарахування кредитів, отриманих
у інших закладах освіти України.
Міжнародна
Положенням університету передбачена можливість
кредитна мобільність міжнародної кредитної мобільності
Навчання іноземних
Положенням університету передбачені умови вступу
здобувачів вищої
та навчання іноземних здобувачів вищої освіти
освіти
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2. Перелік компонент
послідовність

освітньо-професійної

програми

та

їх

логічна

2.1 Перелік компонент ОП
Код н/д

1

ЗПН.01
ЗПН.02
ЗПН.03
ЗПН.04
ЗПН.05
ЗПН.06
ЗПН.07
ЗПН.08
ЗПН.09
ЗПН.10

ППН.01
ППН.03
ППН.04
ППН.05
ППН.06
ППН.07
ППН.09
ППН.10
ППН.11
ППН.12
ППН.13
ППН.14
ППН.15
ППН.16
ППН.17
ППН.18
ППН.19
ППН.20
ППН.21
ППН.22
ППН.23

Компоненти освітньої програми
(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи),
практики, кваліфікаційна робота)

Кількість
кредитів

Форма
підсумк.
контролю

2

3

4

3
17
3
10
12
3
4
3
3
3
61

екзамен
екзамен
залік
екзамен
екзамен
екзамен
екзамен
екзамен
залік
залік

6
5
9
3
4
3
8
6
4

залік
екзамен
екзамен
залік
залік
залік
екзамен
екзамен
залік

5
8
6
10
5
5
4
9
3
3
3
3

залік
екзамен
екзамен
екзамен
екзамен
екзамен
залік
залік
залік
залік
залік
залік

Обов’язкові компоненти ОП
Цикл загальної підготовки
Історія України
Вища математика
Історія української культури
Фізика
Іноземна мова (за проф. спрямуванням)
Українська мова
Хімія
Філософія
Економічна теорія
Основи екології
Всього:
Цикл професійної підготовки
Інженерна графіка
Алгоритмізація та програмування
Інформаційні технології
Основи автоматики: вступ до фаху
Теоретична та прикладна механіка
Аналітична хімія
Електротехніка та електромеханіка
Електроніка та мікросхемотехніка
Виробничі процеси та обладнання об’єктів
автоматизації
Гідрогазодинаміка та термодинаміка
Мікропроцесорна техніка
Метрологія та технічні вимірювання
Теорія автоматичного керування
Основи САПР
Автоматизація технологічних процесів
Основи проектування систем автоматизації
Основи мехатроніки та робототехніки
Навчальна ознайомча практика
Навчальна професійна практика
Виробнича технологічна практика
Виробнича експлуатаційна переддипломна
практика
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ППН.24

2

3

6

Виконання бакалаврської роботи
Всього:

118

Загальний обсяг обов’язкових компонент:
Вибіркові компоненти ОП
ЗПВ.01.1
ЗПВ.01.2
ЗПВ.02.1
ЗПВ.02.2
ЗПВ.03.1
ЗПВ.03.2
ППВ.01.1
ППВ.01.2
ППВ.02.1
ППВ.02.2
ППВ.03.1
ППВ.03.2
ППВ.04.1
ППВ.04.2
ППВ.05.1
ППВ.05.2
ППВ.06.1
ППВ.06.2
ППВ.07.1
ППВ.07.2
ППВ.08.1
ППВ.08.2
ППВ.09.1
ППВ.09.2
ППВ.10.1
ППВ.10.2
ППВ.11.1
ППВ.11.2
ППВ.12.1
ППВ.12.2
ППВ.13.1
ППВ.13.2

4

Політологія
Соціологія
Організація ПБІ
Економіка та маркетинг підприємств
Іноземна мова
Іноземна мова (мовний практикум)
Виробничі процеси ПБМ
Основи механіки роботів
Технічні засоби автоматизації
Технічні засоби робототехніки
Ідентифікація і моделювання об’єктів
автоматизації
Ідентифікація і моделювання мехатронних
систем
Матеріалознавство
Полімерні конструкційні матеріали
Автоматизований електропривод в системах
автоматизації
Автоматизований електропривод мехатронних
систем
Основи комп’ютерно-інтегрованого управління
Основи управління мехатронними системами
Основи охорони праці
Безпека життєдіяльності
Автоматизація бізнес процесів
Системи управління виробництвом
Системний аналіз складних систем управління
Системний аналіз робототехнічних систем
Виконавчі механізми та регулюючі органи
систем автоматизації
Виконавчі механізми мехатронних систем
Інноваційні технології в будівництві
Промислові мережі
Промислова логістика
Електропневмоавтоматика
Програмне забезпечення комп’ютерноінтегрованих технологій
Надійність та діагностування

179,0

3
3
6
3
4

4

4

4

4
3
3
3

3

3
3

3

екзамен
екзамен
залік
залік
залік

залік

залік

залік

екзамен
екзамен
залік
екзамен
екзамен
залік
залік
залік
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2

3

4

5

залік

ППВ.14.1

Автоматизація систем життєзабезпечення
будівель та споруд
ППВ.14.2 Логістика ПБІ
Всього:
Загальний обсяг вибіркових компонент:
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ:

61
61
240,0

2.2 Структурно-логічна схема ОП
У структурно-логічній схемі освітньо-професійної програми спеціальності 151
«Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» використані наступні
позначення, цифрами вказано:
в чисельнику – кількість навчальних кредитів;
в знаменнику – порядковий номер семестру;
в дужках – номер попередніх забезпечуючих навчальних дисциплін.
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Структурно-логічна схема ОП спеціальності «Автоматизація та комп’ютерноінтегровані технології»
Обов’язкові компоненти освітньої програми
1.1 Цикл загальної підготовки
ЗПН.06. Українська мова
(за проф. спрямуванням)
3,0 / 1

ЗПН.03. Історія української
культури
3,0 / 1

ЗПН.08. Філософія

3,0 / 1

ЗПН.05. Іноземна мова (за
проф. спрямуванням)

ЗПН.02. Вища математика

12,0 / 1; 2; 3; 4

17 / 1; 2; 3; 4

3,0 / 3

ЗПН.04. Фізика
10 / 1; 2

ЗПН.09. Економічна теорія
3/4

ЗПН.01. Історія України

(ЗПН.06.; ЗПН.03.)

ЗПН.07. Хімія

(ЗПН.02.)

4,0 / 4

ЗПН.10. Основи екології

(ЗПН.02.)

3/4

(ЗПН.08.)

1.2 Цикл професійної підготовки
ППН.01. Інженерна
графіка
6 / 1,2

ППН.06. Теоретична та
прикладна механіка
4/3

(ЗПН.02; ЗПН.04)

ППН.11. Виробничі
процеси та обладнання
4/5

(ППН.05, ЗПН.04)

ППН.03. Алгоритмізація і
програмування

ППН.04. Інформаційні
технології

5/1

9 / 2,3

ППН.18 Основи
проектування систем
автоматизації
4,0 / 7

(ЗПН.07. ППН.04, ППН.05,
ППН.09, ППН.10, ППН.01,
ППН.16 )

(ЗПН.04.)

ППН.15. Теорія
автоматичного керування
10 / 5,6

ППН.20. Ознайомча
практика
3,0 / 2

(ППН.05)

8,0 / 3,4

5/6

3,0 / 2

(ППН.20, ППН.09,
ППН.10)

6,0 / 5

(ППН.05, ППН.11,
ППН.12, ППН.07)

ППН.17. Автоматизація
технологічних процесів
5/7

(ППН.01, ППН.04, ППН.18)

ППН.22. Виробнича
технологічна практика
3,0 / 6

(ЗПН.04)

ППН.14. Метрологія та
технічні вимірювання

(ППН.04, ППН.03,
ППН.10)

(ППН.04, ППН.05, ППН.09,
ППН.10, ППН.01)

ППН.21. Професійна
практика

6,0 / 3,4

ППН.13. Мікропроцесорна
техніка
8,0 / 5,6

(ППН.03)

ППН.10. Електроніка та
мікросхемотехніка

(ЗПН.04.)

ППН.16. Основи САПР

(ЗПН.02, ППН.05,
ППН.09, ППН.10)

3,0 / 4

(ППН.03; ЗПН.02;
ЗПН.04)

ППН.09. Електротехніка та
електромеханіка

ППН.12. Гідрогазодинаміка
та термодинаміка
5/4

ППН.05. Основи
автоматики: вступ до фаху

(ППН.21, ППВ.03,
ППН.14 )

ППН.23. Виробнича
експлуатаційна практика
3,0 / 8

(ППН.22, ППН.17)

Вибіркові компоненти освітньої програми
2.1 Цикл професійної підготовки (за вибором навчального закладу)
ЗПВ.01.1. Політологія
ЗПВ.01.2 Соціологія

3/5

(ЗПН.08)

3/7

ППВ.03.1.Ідентифікація і
моделювання об’єктів
автоматизації
ППВ.03.2 Ідентифікація і
моделювання об’єктів
мехатронних систем

4/6

(ППВ.02,
ППН.04)

ППВ.13.01 Програмне
забезпечення
комп’ютерноінтегрованих технологій
ППВ.13.02 Надійність та
діагностування
3/7

ЗПВ.02.1. Організація ПБІ
ЗПВ.02.2 Економіка та
маркетинг підприємств

(ППН.04, ППН.03,
ППН.15)

(ЗПН.09)

ППВ.05.1.
Автоматизований
електропривод в системах
автоматизації
ППВ.05.2.
Автоматизований
електропривод в
мехатронних систем
4/7

(ППВ.03, ППН.09)

ППВ.12.01 Промислова
логістика
ППВ.12.02
Електропневмоавтоматика

3/6

(ЗПН.09, ППН.09)

ЗПВ.03.1. Іноземна мова
ЗПВ.03.1. Іноземна мова
(мовний практикум)
6,0 /
5,6,7

(ЗПН.05)

ППВ.06.1. Основи
комп’ютерно-інтегрованого
управління
ППВ.06.. Основи
управління мехатронних
систем

4/7

(ППН.15, ППВ.03)

ППВ.01.1 Виробничі
процеси ПБМ
ППВ.01.2 Основи механіки
роботів

3/5

(ППН.11)

ППВ.02.1. Технічні засоби
автоматизації
ППВ.02.2. Технічні засоби
робототехніки
4 /5

(ППН.09, ППН.10,
ППН.05)

ППН.09.01. Системний
аналіз складних систем
управління
ППН.09.02. Системний
аналіз робототехнічних
систем

3/8

(ППВ.06)

ППВ.07.1 Основи охорони
праці
ППВ.07.2 Безпека
життєдіяльності

3/8

(ЗПН.10)

ППВ.11.1 Інноваційні технології в будівництві
ППВ.11.2 Промислові мережі
3/5

(ППН.11, ППН.04)
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3. Форма атестації здобувачів вищої освіти
Атестація випускників освітньої програми спеціальності 151 «Автоматизація та
комп’ютерно-інтегровані технології» здійснюється у формі публічного захисту
(демонстрації) випускної кваліфікаційної роботи бакалавра та завершується видачею
документу встановленого зразка про присудження йому освітнього ступеня бакалавр
і присудження кваліфікації: бакалавр з автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих
технологій.
Вимоги до кваліфікаційної бакалаврської роботи:
кваліфікаційна робота передбачає розв’язання складного спеціалізованого
завдання або практичної проблеми, із застосуванням теорій та методів спеціальності,
що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, під час професійної
діяльності у галузі автоматизації. У процесі підготовки і захисту кваліфікаційної
роботи випускник повинен продемонструвати знання і вміння проводити аналіз
властивостей об’єкта автоматизації, обґрунтувати вибір технічного та програмного
забезпечення, виконувати проектні роботи, розробляти прикладне програмне
забезпечення, сучасні комп’ютерні технології на всіх стадіях розробки. Складовою
частиною кваліфікаційної роботи є графічна частина у вигляді основних документів
проекту системи автоматизації;
кваліфікаційна робота бакалавра підлягає обов’язковій перевірці на академічний
плагіат;
кваліфікаційна робота повинна бути розміщена на сайті закладу вищої освіти.
Захист кваліфікаційної бакалаврської роботи відбувається прилюдно на засіданні
Екзаменаційної комісії з держаної атестації здобувачів вищої освіти.

16

Код
Код НД
ПК

ІК
К10
К01
К02
К03
К04
К09
К05
К06
К07
К08
К25

К11
К12
К22
К23
К13
К14
К24
К15
К16
К17
К18
К19
К20
К21
+
+

+
+

+

+

+
+
+
+
+

+

+

+

+

+
+

+
+

+

+

ЗПВ.02

+
+

+
+

+

+

+

+

+
+
+
+

+
+

+
+

ППВ.14

ППВ.13

ППВ.12

ППВ.11

ППВ.10

ППВ.09

ППВ.08

ППВ.07

ППВ.06

ППВ.05

ППВ.04

ППВ.03

ППВ.02

ППВ.01

ЗПВ.03

ЗПВ.01

ППН.24

ППН.23

ППН.22

ППН.21

ППН.20

ППН.19

ППН.18

ППН.17

ППН.16

ППН.15

ППН.14

ППН.13

ППН.12

ППН.11

ППН.10

ППН.09

ППН.07

ППН.06

ППН.05

ППН.04

ППН.03

ППН.01

ЗПН.10

ЗПН.09

+
ЗПН.08

ЗПН.07

ЗПН.06

ЗПН.05

ЗПН.04

ЗПН.03

ЗПН.02

ЗПН.01
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4. Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам освітньої програми
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+
+
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ППВ.14

ППВ.13

ППВ.12

ППВ.11

ППВ.10

ППВ.09

ППВ.08

ППВ.07

ППВ.06

ППВ.05

ППВ.04

ППВ.03

ППВ.02

ППВ.01

ЗПВ.03

ЗПВ.02

ЗПВ.01

ППН.24

ППН.23

ППН.22

ППН.21

ППН.20

ППН.19

ППН.18

ППН.17

ППН.16

ППН.15

ППН.14

ППН.13

ППН.12

ППН.11

+
+
+
+
+

ППН.10

ППН.07

+
+
+
+
+
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ППН.06

+

+
+
+
+
+

ППН.05

ППН.04

ППН.01
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ЗПН.05
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ІК
ПР01
ПР02
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ПР04
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ПР06
ПР07
ПР08
ПР09
ПР10
ПР11
ПР12
ПР13
ПР14

ЗПН.02

Код
Код НД
ПК

ЗПН.01

5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) відповідним компонентам освітньої програми
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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. № 1556-VІІ,
«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.
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:
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- 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 якості контингенту здобувачів вищої освіти
Підвищення якості контингенту здобувачів вищої освіти забезпечується за
рахунок:
– підготовки учнів за предметами незалежного оцінювання якості освіти
(ЗНО) та випускних випробувань, які здійснюються у центрі довузівської
підготовки університету;
– пошуку та підтримки обдарованих дітей, сприяння їхній подальшій освіті,
що здійснюється у формі проведення олімпіад, конкурсів, турнірів, ділових ігор для
школярів тощо;
– профорієнтаційної роботи серед школярів, яка проводиться колективом
університету;
– співробітництва із закладами загальної середньої, професійної та
професійно-технічної освіти м. Харкова та області, інших областей України;
– проведення днів відкритих дверей;
– розміщення повної інформації для вступників на офіційному веб-сайті
університету та на офіційних сторінках соціальних Інтернет-мереж;
– організованої роботи приймальної комісії.
6.5 Посилення практичної підготовки
Організація практичної підготовки студентів здійснюється відповідно до
Положення про організацію освітнього процесу в Харківському національному
університеті будівництва та архітектури та Положення про проведення практик
студентів Харківського національного університету будівництва та архітектури.
6.6 Забезпечення якості кадрового складу науково-педагогічних та
педагогічних працівників
Забезпечення якості кадрового складу науково-педагогічних та педагогічних
працівників спрямоване на:
− формування визначальної ролі викладачів у створенні якісного досвіду для
студентів та забезпеченні умов для набуття ними компетентностей;
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− зміну ролі викладача в контексті впровадження студентоцентрованого
підходу до навчання і викладання;
− встановлення чітких, прозорих і справедливих процедур набору
науковопедагогічних та педагогічних працівників;
− створення можливостей та стимулів для професійного розвитку
викладацького складу;
− заохочення до наукової діяльності задля посилення зв'язку між освітою та
дослідженнями;
− заохочення до застосування інноваційних методів викладання та нових
технологій.
6.7 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.
6.8 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;
- належне кадрове забезпечення викладання навчальних дисциплін.
6.9 Наявність інформаційних систем для ефективного управління освітнім
процесом
Електронна система збору і аналізу інформації (ЄДЕБО). Система
електронного документообігу. Електронна скринька.
6.10 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.
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6.11 Забезпечення дотримання академічної доброчесності працівниками
закладів вищої освіти та здобувачами вищої освіти
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.
Система забезпечення закладом вищої освіти якості освітньої діяльності та
якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості) за поданням
закладу вищої освіти оцінюється Національним агентством із забезпечення якості
вищої освіти або акредитованими ним незалежними установами оцінювання та
забезпечення якості вищої освіти на предмет її відповідності вимогам до системи
забезпечення якості вищої освіти, що затверджуються Національним агентством із
забезпечення якості вищої освіти, та міжнародним стандартам і рекомендаціям
щодо забезпечення якості вищої освіти.
7. Прикінцеві положення
Освітня програма оприлюднюється на офіційному веб-сайті університету до
початку прийому абітурієнтів в університет відповідно діючим «Правилам
прийому».
Відповідальність за впровадження освітньої програми та забезпечення якості
вищої освіти несе гарант освітньої програми за спеціальністю.
8. Перелік нормативних документів, на яких базується Cтандарт
вищої освіти
- Закон України від 01.07.2014 р. № 1556-VII «Про вищу освіту» [Режим
доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145-19];
- Закон України від 05.09.2017 р. «Про освіту» – [Режим доступу:
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145-19];
- Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 р. № 266 «Про
затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється
підготовка
здобувачів
вищої
освіти»
[Режим
доступу:
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-п];
- Постанова Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. № 1187 «Про
затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності» [Режим
доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1187-2015-п/page]
- Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1341 «Про
затвердження
Національної
рамки
кваліфікацій»
[Режим
доступу:
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011--п];
- Національний класифікатор України: «Класифікація видів економічної
діяльності» ДК 009: 2010 [Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/];
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- Національний класифікатор України: «Класифікатор професій» ДК 003:
2010ДК 003:2010 [Режим доступу: http://www.dk003.com];
Інші рекомендовані джерела
- Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському
просторі вищої освіти (ESG) [Режим доступу: http://ihed.org.ua/images/doc/
04_2016_ESG_2015.pdf];
- International Standard Classification of Education (ISCED 2011): UNESCO
Institute for Statistics [Режим доступу: http://www.uis.unesco.org/education/
documents/isced-2011- en.pdf];
- ISCED Fields of Education and Training 2013 (ISCED-F 2013):UNESCO Institute
for
Statistics
[Режим
доступу:
http://www.uis.unesco.org/Education/
Documents/iscedfields-of-education-training-2013.pdf].
- Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти,
затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 01.06.2017 р. № 600
(у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 21.12.2017 р. № 1648),
схвалені сектором вищої освіти Науково-методичної Ради Міністерства освіти і
науки України (протокол від 29.03.2016 № 3);
- Розроблення освітніх програм. Методичні рекомендації [Режим доступу:
http://ihed.org.ua/images/doc/04_2016_rozroblennya_osv_program_2014_tempusoffice
.pdf];
- Національний освітній глосарій: вища освіта [Режим доступу: http://
ihed.org.ua/images/doc/04_2016_glossariy_Visha_osvita_2014_tempus-office.pdf];
- Розвиток системи забезпечення якості вищої освіти в Україні: інформаційноаналітичний
огляд
[Режим
доступу:
http://ihed.org.ua/images/
doc/04_2016_Rozvitok_sisitemi_zabesp_yakosti_VO_UA_2015.pdf];
- Європейська кредитна трансферна накопичувальна система:. Довідник
користувача [Режим доступу: http://ihed.org.ua/images/doc/04_2016_ECTS_Users
_Guide-2015_Ukrainian.pdf].
- EQF-LLL – European Qualifications Frameworkfor Lifelong Learning [Режим
доступу:https://ec.europa.eu/ploteus/sites/eac-eqf/files/brochexp_en.pdf];
- QF-EHEA – Qualification Framework of the European Higher Education Area
[Режим доступу:http://www.ehea.info/article-details.aspx?ArticleId=67];
- TUNING (для ознайомлення зі спеціальними (фаховими) компетентностями
та прикладами стандартів [Режим доступу: http://www.unideusto.org/tuningeu/].

Гарант освітньої програми,
доцент кафедри автоматизації
виробничих процесів, к.т.н.

О.О.Кулаєнко
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