1. ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ
1.1 Загальна інформація
Повна назва вищого навчального закладу та структурного підрозділу
Рівень вищої освіти

Харківський національний університет будівництва
та архітектури
Кафедра механізації будівельних процесів
Другий (магістерський )рівень

Ступінь вищої освіти

Магістр

Галузь знань

13 Механічна інженерія

Спеціальність

133 Галузеве машинобудування

Форма навчання

Очна(денна), заочна

Кваліфікація в дипломі

Ступінь вищої освіти - Магістр
Спеціальність – 133 Галузеве машинобудування
Освітня програма – Галузеве машинобудування

Тип диплому та обсяг
освітньої програми

Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС

Цикл/рівень

Мова викладання

QF for ENEA- другий цикл, EQF for LLL- 7 рівень,
НРК України – 7 рівень
Для здобуття освітнього рівня «магістр» можуть
вступати особи, що здобули освітній рівень «бакалавр», «спеціаліст», «магістр». Для вступників, які
здобули ступінь бакалавра за іншою (крім 113 Галузеве машинобудування спеціальністю) проводиться вступне випробування, на якому вступник
повинен продемонструвати компетентності і результати навчання, визначені стандартом вищої
освіти освітнього рівня «бакалавр» спеціальності
133 Галузеве машинобудування.
Українська

Інтернет- адреса постійного розміщення опису освітньої програми

http://kstuca.kharkov.ua/normatyvni_documenty_unive
rsytetu/298-osvtn-programi-specalnostey.html

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за освітньою програмою.

1.2 Мета освітньої програми
Забезпечити умови формування і розвитку магістрами програмних компетентностей, що
дозволять їм оволодіти основними знаннями, вміннями, навичками, необхідними для подальшої професійної та професійно - наукової діяльності

1.3 Характеристика освітньої програми
Опис предметної області Об’єкти вивчання та діяльності: Системний інжиніринг зі
створення інноваційних технічних об’єктів галузевого машинобудування та їх експлуатації, що включає:
- машини, обладнання, комплекси, методи та поточні лінії машинобудівного виробництва, технології і засоби, досліджування, виготовлення, експлуатації та утилізації;
- процеси, обладнання та організація галузевого машинобудівного виробництва;
- засоби і методи випробовування та контролювання якості продукції галузевого машинобудування;
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- системи технічної документації, метрології та стандартизації.
Цілі навчання – підготовка фахівців, здатних розвязувати складні задачі і проблеми галузевого машинобудування;
Теоретичний зміст предметної області: сукупність засобів, способів і методів діяльності, спрямованих на те, щоб створювати,
експлуатувати та утилізувати продукцію машинобудування.
Методи, методики та технології: методи, засоби й технології
розрахунку, проектування, конструювання, робництва, випробовування, ремонтування та контролювання об’єктів галузевого
машинобудування, сучасні інформаційні технологї, методи дослідження об’єктів і процесів галузевого мащинобудування.
Інструменти та обладнання: основне та допоміжне обладнання,
засоби механіззації, автоматизації й керування, засоби технологічного, інструментального, метрологічного, діагностичного, інформаційного та організаційного обладнання виробничих процесів.
Орієнтація освітньої про- Професійна освіта в галузі механічна інженерія
грами
Основний фокус освітАкцент на здатність до науково-дослідної, виробничоньої програми та спеці- технологічної, організаційно-управлінської, конструкторської,
алізації
технологічної, проектної діяльності на машинобудівних підприємствах усіх форм власності; та науково-дослідної роботи у проектно-технологічних і викладацької роботи у навчальних закладах.
Можливість навчання за програмою третього (освітньонаукового) ріАкадемічні права
вня вищої освіти та набуття додаткових кваліфікацій у системі
випускників
освіти дорослих.

1.4 Придатність випускників
до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність до працевлаштування

Здобувачі вищої освіти ступеня магістр зі спеціальності 133
«Галузеве машинобудування» можуть працювати на підприємствах різних форм власності, у навчальних закладах, займати посади в проектних групах, в лабораторіях науково-дослідних
установ.
За національним класифікатором професій ДК 003:2010 може
займати наступні посади:
2145.2, 22295 - Інженер з комплектації устаткування;
2145.2, 22317 - Інженер з механізації та автоматизації виробничих процесів;
2149.2, 22360 - Інженер з організації експлуатації та ремонту;
2145.2, 22320 - Інженер з механізації трудомістких процесів;
3115, 23592 - Механік виробництва;
3115 - технічні фахівці механіки;
3117 - технічні фахівці в галузі видобувної промисловості та металургії;
2149.2 - інженер з налагоджування та випробування, інженер з
організації, експлуатації та ремонту;
3115 - технічні фахівці механіка;
3119 - технік промисловості, технік-технолог (галузі виробництва, диспетчер виробництва;
2145.2 - інженер механік, інженер технолог, інженерінструментальник;
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1.5 Викладання та оцінювання
Викладання та навчання

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.
Крім цього, освітня програма передбачає використання елементів дистанційного навчання на платформах Google Class, Meet, Trello, Zoom
та інш.

Оцінювання

Методи оцінювання знань:
– поточний контроль: електронне тестування, контрольні роботи,
розрахункові роботи, презентації. Поточний контроль проводиться викладачами під час аудиторних занять усіх видів. Основне
завдання поточного контролю – перевірка рівня підготовки студентів до виконання конкретної роботи. Основна мета поточного
контролю – забезпечення зворотного зв’язку між викладачами та
студентами в процесі навчання, забезпечення управління навчальною мотивацією студентів. Інформація, одержана при поточному контролі, використовується як викладачем – для коригування методів і засобів навчання, так і студентами – для планування
самостійної роботи. Поточний контроль проводиться у формі усного опитування або письмового експрес-контролю на практичних заняттях та лекціях, у формі виступів студентів при обговоренні питань на семінарських заняттях, у формі тестування, контрольної роботи, виконання розрахункового або розрахунковографічного завдання та ін.;
– підсумковий семестровий контроль: екзамени, заліки, контрольні роботи, курсові роботи, навчальні та виробничі практики.
Семестровий контроль з певної дисципліни проводиться відповідно до навчального плану у вигляді семестрового екзамену, заліку (диференційованого заліку), курсової, контрольної роботи в
терміни,
Встановлені графіком навчального процесу та в обсязі навчального матеріалу, визначеному робочою програмою дисципліни;
– захист в екзаменаційній комісії кваліфікаційної роботи.

1.6 Обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття другого (магістреського) ступеня вищої освіти
Обсяг освітньо-професійної програми становить 90 кредитів ЄКТС.
Мінімум 35 % обсягу освітньої програми має бути спрямовано на забезпечування загальних
та спеціальних (фахових) компетентностей за спеціальністю, визначених стандартом вищої
освіти.
Особа має право здобувати ступінь магістра за умови наявності в неї ступеня не нижче бакалавра.
Обсяг практики має становити 10 кредитів ЄКТС.

1.7 Перелік компетентностей випускника
Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати складні завдання і проблеми галузевого
машинобудування та характеризуються невизначеністю умов та
вимог.
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Загальні
компетентності

Спеціальні (фахові,
предметні) компетентності

ЗК1. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні
технології.
ЗК2.Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями.
ЗК3. Здатність до пошуку, обробдення та аналізу інформації з
різних джерел.
ЗК4. Здатність бути критичним і самокритичним.
ЗК5. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
ЗК6. Здатність генеруваи нові ідеї (креативність).
ЗК7. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
ЗК8. Здатність приймати обґрунтовані рішення.
ЗК9. Здатність працювати в команді
СК1. Здатність створювати, удосконалювати та застосовувати
кількісні 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.
СК2. Критичне осмислення передових для галузевого
машинобудування наукових фактів ,концепцій, теорій, принцип
ів та здатність їх застосовувати для розв'язання складних задач
галузевого машинобудування і забезпечення сталого розвитку.
СК3. Здатність створювати нові техніку і технології в галузі
механічної інженерії.
СК4. Усвідомлення перспективних завдань сучасного виробництва, спрямованих на задоволення потреб споживачів, володіння
тенденціями інноваційного розвитку технологій галузі.
СК5. Здатність розробляти і реалізовувати плани й проєкти у сфері галузевого машинобудування та дотичних видів діяльності,
здійснювати відповідну підприємницьку діяльність.

1.8 Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти,
сформульований у термінах результатів навчання)
Результати навчання
(РН)

РН1. Знання і розуміння засад технологічних, фундаментальних
та інженерних наук, що лежать в в основі галузевого
машинобудування відповідної галузі.
РН2. Знання та розуміння механіки і машину та перспектив їхнього розвитку.
РН3. Знати і розуміти процеси галузевого машинобудування, мати
навички їх практичного використання.
РН4. Здійснювати інженерні розрахунки для вирішення складних
задач і практичних проблем у галузевому машинобудуванні.
РН5. Аналізувати інженерні об'єкти, процеси та методи.
РН6. Вдшуковувати потрібну наукову і технічну інформацію в
доступних джерелах, іноземною мовою, аналізувати і оцінювати
її.
РН7. Готувати виробництво та експлуатувати вироби галузевого
машинобудування протягом життєвого циклу.

1.9 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.
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Матеріально-технічне
забезпечення

Кількісні показники матеріально-технічного забезпечення повністю відповідають Ліцензійним умовам провадження освітньої
діяльності.
Інформаційне та навчаль- Обсяг, склад та якість інформаційного та навчально-методичного
но-методичне забезпечен- забезпечення повністю відповідають Ліцензійним умовам
ня
провадження освітньої діяльності.

1.10 Академічна мобільність
Національна кредитна
мобільність

Положенням університету передбачена можливість національної
кредитної мобільності.
Допускається перезарахування кредитів, отриманих у інших
закладах освіти України.

Міжнародна кредитна мо- Положенням університету передбачена можливість міжнародної
більність
кредитної мобільності.
Навчання іноземних здо- Положенням університету передбачені умови вступу та навчання
бувачів вищої освіти
іноземних здобувачів вищої освіти.

1.11 Форми атестації здобувачів вищої освіти
Форми атестації здобува- Публічний захист(демонстрація) кваліфікаційної роботи
чів вищої освіти
Вимоги до кваліфікацій- Кваліфікаційна робота має передбачати розв’язання актуальної
ної роботи
складної спеціалізованої задачі чи проблеми галузевого машинобудування, що передбачає проведення досліджень або здійснення
іновацій. Кваліфікаційна робота не повинна містити академічного
плагіату, фабрикації, фальсифікації.
Кваліфікаційна робота має бути розміщена на сайті або в репозитарії закладу вищої освіти.
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2. ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ ТА ЇХ ЛОГІЧНА
ПОСЛІДОВНІСТЬ
2.1 Перелік компонент освітньої програми
Код
дисципліни
ЗП.00
ЗПН.01
ЗПН.02
ЗПН.03
ППН.00
ППН.01
ППН.02
ППН.03
ППН.04
ППН.05
ППН.06
ППН.07
ППН.08

Найменування розділів і дисциплін
(модулів)

Трудомісткість
(ЄКТС/ години)

Обов’язкові компоненти ОП

64/1920

Цикл загальної підготовки
Іноземна мова в наукових дослідженнях
Охорона праці та цивільний захист
Інформаційний пошук та інтелектуальна власність
Всього
Цикл професійної підготовки
Обладнання технологічних комплексів
підприємств будівельної галузі
Системи керування електроприводом та
автоматизація виробничих процесів
Управління проектами та економічна
ефективність
Монтаж, експлуатація і ремонт
обладнання комплексів
Надійність механічного обладнання
Науково-дослідницька практика
Переддипломна практика
Підготовка випускової роботи
Всього

3/90
4/90

Форма
підсумкового
контролю

Залік
Екзамен
Залік

3,5/105
10,5/315
7/210
4/120
3/90
4/120
4/120
6/180
7.5/225
18/540
53.5/1605

Екзамен, залік
Екзамен
Диф. залік
Екзамен
Екзамен
Диф. залік
Диф. залік

Вибіркові компоненти ОП
ППВ 01

Дослідження машин для виробництва
будівельних матеріалів і конструкцій
Фізичні основи сучасних технологій

ППВ.02

ППВ.03

ППВ.07

ППВ.08

8/240
8/240

Інноваційне підприємництво
Комерціалізація проєктів, грантрайтинг
та стартапи
Технологія виробництва залізобетонних
виробів
Технологія виробництва дрібно
штучних виробів
Обладнання технологічних комплексів
підприємств залізобетонних виробів
Обладнання технологічних комплексів
дрібноштучних виробів
Монтаж, експлуатація і ремонт обладнання комплексів залізобетонних виробів
Монтаж, експлуатація і ремонт обладнання комплексів дрібноштучних виробів
Всього

4/120

26/780

Загальний обсяг підготовки магістра

90/2700

4/120
4/120
4/120
5/150
5/150

Екзамен,
Диф. залік
Екзамен,
Диф. залік
Залік
Залік
Залік
Залік
Залік
Залік
Залік

5/150
Залік
5/150
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2.2 Структурно логічна схема освітньої програми
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3. Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам
освітньої програми

ЗПН.03
ППН.01
ППН.02
ППН.03
ППН.04
ППН.05
ППН.06
ППН.07
ППН.08
ППВ. 01
ППВ. 02
ППВ. 03
ППВ. 04
ППВ. 05

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+

+

+
+

+

+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

+

+
+
+
+

+

+
+

+

+
+
+

+

+

+
+
+

СК5

+

+
+

СК4

СК3

+
+

+

СК2

+

+

СК1

+

+

ЗК9

+

ЗПН.02

ЗК8

ЗК3
+

ЗК7

ЗК2
+

ЗК6

ЗК1
+

ЗК5

ІК
+

ЗПН.01

ЗК4

Програмні компетентності

Компоненти
освітньої
програми

+
+

+
+
+
+
+

+
+

+

+
+
+
+
+
+
+

+
+

+
+

+
+
+

+
+

+
+
+

+

+

+
+
+

+

+
+
+

+
+

+
+

+
+

+

4. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН)
відповідними компонентами освітньої програми

+
+
+

ПРН7

+

ПРН6

ПРН5

ПРН3

ПРН2

ПРН4

ЗПН.01
ЗПН.02
ЗПН.03
ППН.01
ППН.02
ППН.03
ППН.04
ППН.05
ППН.06
ППН.07
ППН.08
ППВ. 01
ППВ. 02
ППВ. 03
ППВ. 04
ППВ. 05

ПРН1

Програмні результати навчання
Компоненти освітньої
програми

+
+
+
+
+
+
+
+

+

+
+
+

+
+

+

+
+
+

+
+
+

+
+

+
+
+
+

+
+

+
+
+
+

+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+

+
+
+

+
+

+
+
+

+
+
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5. Система внутрішнього забезпечення якості
вищої освіти в ХНУБА
5.1 Принципи та процедури забезпечення якості освіти
Визначені в Законі України "Про вищу освіту" від 01.07.2014 р. № 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 вищої
освіти за ступенем бакалавр;
− 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.
5.2 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.
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Критерії, за якими відбувається перегляд освітньої програми, формулюються як у результаті зворотнього зв’язку з науково-педагогічними працівниками, студентами, випускниками, роботодавціми, 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.
5.3 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.
5.4 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.
5.5 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.
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5.6 Забезпечення якості кадрового сладу 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;
− зміну ролі викладача в контексті впровадження студентоцентрованого
підходу до навчання і викладання;
− встановлення чітких, прозорих і справедливих процедур набору науково-педагогічних 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.
5.7 Підвищення кваліфікації науково-педагогічних, педагогічних та
наукових працівників
Науково-педагогічні співробітники університету регулярно підвищують
кваліфікацію в Україні та за кордоном.
Університет забезпечує різні форми підвищення кваліфікації науковопедагогічних співробітників не рідше одного разу на 5 років відповідно до плану-графіку, який затверджується Вченою радою університету та вводиться в
дію наказом ректора.
5.8 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 баз для проведення всіх видів практики;
− належне кадрове забезпечення викладання навчальних дисциплін.
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5.9 Наявність інформаційних систем для ефективного управління
освітнім процесом
Електронна система збору і аналізу інформації (ЄДЕБО). Система електронного документообігу. Електронна скринька.
5.10 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.
5.11 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.
6. Перелік нормативних документів, на яких базується освітня
програма
- Закон України від 01.07.2014 р. № 1556-VII «Про вищу освіту» [Режим
доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556 - 18];
- Закон України від 05.09.2017 р. «Про освіту» [Режим доступу:
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 ];
- 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 ];
- Наказ Міністерства освіти і науки України від 16.06.2020 р. № 807 «Про
затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 161 Хімічні технології
та інженерія для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти» [Режим
доступу:
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vyshcha/standarty/2020/06/17/161%20Khimic
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