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1. ПЕРЕДМОВА 

Освітньо-професійна програма зі спеціальності 133-Галузеве машинобудування 

спеціалізації «Експлуатація та обслуговування підйомно-транспортних, дорожніх машин та 

обладнання» розроблена робочою групою за початковим (короткий цикл) рівнем вищої 

освіти Українсько-німецького навчально-наукового інституту тимчасово до введення в дію 

стандарту вищої освіти з спеціальності. 

 В розробці освітньо-професійної програми брали участь: 

- здобувач вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, який  здобуває 

вищу освіту за  освітньо-професійною програмою «Підйомно-транспортні, будівельні, 

дорожні машини і обладнання» Казаков Є.В. (2018 р. вступу); 

- фахівці: директор ТОВ «СІІ Україна Альошин Віктор Вікторович, технічний 

директор ТОВ «ТЕРІОН» Бучнєв Андрій Вікторович, директор ТОВ «Інвест Інжиніринг» 

Чесноков Альберт Валерійович, директор ПП «ІНФО-ЗВ`ЯЗОК Тулюлюк Роман 

Валентинович. 

 

Освітньо-професійна програма використовується під час: 

– розроблення навчального плану, робочих програм навчальних дисциплін і програм 

практик; 

– розроблення засобів оцінювання (ідентифікація компетентностей та вимірювання 

результатів навчання) якості вищої освіти; 

– внутрішнього і зовнішнього контролю якості підготовки здобувачів; 

– атестації здобувачів; 

– акредитації освітньої програми, інспектування освітньої діяльності за спеціальністю 

(спеціалізації за наявності); 

– визначення змісту навчання в системі перепідготовки та підвищення кваліфікації; 

– професійної орієнтації здобувачів спеціальності. 

Освітньо-професійна програма враховує вимоги Закону України «Про вищу освіту», 

Національної рамки кваліфікацій, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 

23 листопада 2011 р. № 1341 (у редакції від 02.07.2020) і встановлює: обсяг та термін 

навчання магістрів; загальні компетентності; спеціальні компетентності; програмні 

результати навчання; перелік та обсяг освітніх компонентів. 

 

Користувачі освітньої програми:  

- здобувачі вищої освіти, які навчаються в Державному університеті "Одеська 

політехніка";  

- науково-педагогічні працівники, які здійснюють підготовку магістрів зі 

спеціальності 133-Галузеве машинобудування; 

- екзаменаційна комісія;  

- приймальна комісія.  

Освітня програма поширюється на випускову кафедру підйомно-транспортного та 

робототехнічного обладнання для підготовки здобувачів вищої освіти зі спеціальності 133 

«Галузеве машинобудування»: Навчально-наукового інституту машинобудування й 

транспорту, Українсько-німецького навчально-наукового інституту (УНІ)*, Українсько-

іспанського навчально-наукового інституту (УІІ)*, Українсько-польського навчально-

наукового інституту (УПІ)*. 
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2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 

Освітня програма розроблена на основі таких нормативних документів та рекомендацій: 

2.1 Закон України «Про вищу освіту». http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 

2.2 Закон України «Про освіту». https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 

2.3 Національна рамка кваліфікацій. Додаток до постанови Кабінету Міністрів 

України від 23 листопада 2011 р. № 1341 (у редакції від 02.07.2020 р.). 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п 

2.4 Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 № 266 "Про затвердження 

переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів 

вищої освіти" (редакція від 24.07.2021 р.). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 266-2015-п 

2.5 Постанова КМУ № 579 “Про затвердження Положення про порядок реалізації 

права на академічну мобільність” від 12 серпня 2015 року. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/579-2015-п 

2.6 Національний класифікатор України: "Класифікатор професій" ДК 003:2010", 

затверджений наказом Держспоживстандарту від 28.07.2010 р. (редакція від 01.03.2015 р.). 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va 327609-10/ed20150301 

2.7 Положення про організацію освітнього процесу  в Державному університеті «Одеська 

політехніка». Введено в дію наказом ректора від  1 вересня 2021р. № 82/1. 

https://op.edu.ua/document/9419 

2.8 Наказ Міністерства освіти і науки України від «01» червня2016 р. №600  (у 

редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 01.10.2019 р.№1254) «Про внесення 

змін до методичних рекомендацій щодо розроблення стандартів вищої освіти». http 

://edumns.org.ua/img/nevs/8635/Nak MON 1254 19.pdf. 

2.9 A Tuning Guide to Formulating Degree Programme Profiles Including Programme 

Competences and Programme Learning Outcomes. -Bilbao, Groningen and The Hague, 2010. 

2.10 A TUNING-AHELO conceptual framework of expected/desired learning outcomes in 

engineering. OECD Education Working Papers, No. 60, OECD Publishing 2011. Режим доступу: 

http://dx.doi.org/10.1787/5kghtchn8mbn-en. 

2.11 Процедура з розроблення освітніх програм. Введено в дію наказом ректора від 6_ 

березня 2020 р. № 23. https://opu.ua/document/3335 

2.12 Положення про порядок організації вивчення вибіркових навчальних дисциплін. 

Введено в дію наказом ректора від 6.03.2020 № 24. https://opu.ua/document/3354 

2.13 Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти та 

освітньої діяльності у Державному університеті «Одеська Політехніка». Введено в дію 

наказом ректора від 31.08.2021 р. № 74/1. https://op.edu.ua/document/8818 

2.14 Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність (нова 

редакція). Введено в дію наказом ректора від 3 жовтня 2019 № 37. 

https://opu.ua/document/2501 

          2.15 Наказ Міністерства праці та соціальної політики України «Про затвердження 

Випуску 1 "Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності" 

Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників» від 29.12.2004 N 336 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0336203-04#Text. 

 

https://op.edu.ua/document/9419
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0336203-04#Text
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3. ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ БАКАЛАВРА  

Рівень вищої освіти Початковий (короткий цикл) 

Ступінь, що 

присвоюється 
Молодший бакалавр 

Назва галузі знань 13 Механічна інженерія 

Назва спеціальності 133 Галузеве машинобудування 

Назва спеціалізації Експлуатація та обслуговування підйомно-транспортних, дорожніх машин та 
обладнання 

Наявність акредитації відсутня 

Документ про вищу 

освіту, що видається  

Диплом молодшого бакалавра 

Додаток до диплома молодшого бакалавра європейського зразка. 

Передумови Наявність повної загальної середньої освіти 

Обсяг кредитів ЄКТС, 

необхідний для 

здобуття освіти 

120 кредитів ЄКТС. Нормативний строк підготовки - за денною формою 

навчання – 1 рік 10 місяців. 

Термін дії освітньої 

програми 

2022 – 2024 рр. 

Цикл/рівень FQ-EHEA – короткий цикл, QF-LLL – п’ятий рівень, НРК – п’ятий рівень 

Обмеження щодо форм 

навчання 

Обмеження відсутні 
 

Кваліфікація освітня Молодший бакалавр з галузевого машинобудування за спеціалізацією 

експлуатація та обслуговування  підйомно-транспортних, дорожніх машин та 

обладнання 

Кваліфікація в дипломі Ступінь вищої освіти – молодший бакалавр 

Спеціальність – 133 Галузеве машинобудування 

Спеціалізація – Експлуатація та обслуговування підйомно-транспортних, 

дорожніх машин та обладнання  

Мова(и) 

викладання 

Українська 

Інтернет-адреса 

постійного розміщення 

опису освітньої 

програми 

https://op.edu.ua/education/programs/mbac-133 

А Мета освітньої програми 

 Формування конкурентоздатних фахівців, спроможних ефективно вирішувати 
розв’язувати типові спеціалізовані виробничі задачі та практичні проблеми у 

сфері галузевого машинобудування пов’язані з експлуатацією  і 

обслуговуванням підйомно-транспортних, дорожніх машин та обладнання. 

В Характеристика програми 

Предметна область Об’єкт (и) вивчення та/або діяльності: Експлуатація, обслуговування та 

підтримання функціонування підйомно-транспортних, дорожніх машин та 

обладнання.  
Цілі навчання: підготовка фахівців, які володіють глибокими знаннями, а також 

загальними та фаховими компетентностями в галузі експлуатації та  наладки 

сучасного машинобудівного обладнання, адитивних технологій, робіт з 
новітніми системами  автоматизованого проектування, що направлені на 

здобуття здобувачем знань теорії і методів та умінь розв’язувати спеціалізовані 

задачі та практичні проблеми в процесі професійної діяльності. 

Методи, методики та технології: методи системного інжинірингу зі 
створення технічних об’єктів машинобудування та їх супроводження протягом 

всього життєвого циклу, що включає: 

– методи, засоби і технології розрахунків, проектування, конструювання, 
виробництва, випробування, ремонту та контролю об’єктів навчання та 

діяльності; 

– методи комп’ютерного інжинірингу, що містять комплекс спеціальних 
програм моделювання технічних об’єктів машинобудування та їх 
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супроводження протягом всього життєвого циклу; 

– сучасні інформаційні технології проектування.  

Інструменти та обладнання: основне та допоміжне обладнання, засоби 
механізації, автоматизація та керування машинами та виробничими процесами 

галузевого машинобудування; сучасні досягнення фундаментальних наук; 

галузеві інформаційні системи. 

Фокус освітньої 

програми та 

спеціалізації 

Спеціальна освіта з галузевого машинобудування, яка має забезпечити 
можливість експлоатувати та обслуговувати підйомно-транспортні, дорожні 

машини і обладнання з застосуванням  загальновідомих положень та результатів 

сучасних наукових досліджень.    

Орієнтація програми Освітньо-професійна 

Особливості та 

відмінності 

Здобувачі вищої освіти мають можливість приймати участі в програмах 

міжнародної мобільності (регламентується Постановою КМУ № 579 «Про 

затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну 
мобільність» від 12.08.2015 р.). 

Здобувачі вищої освіти мають можливість навчатися на кафедрі військової 

підготовки офіцерів запасу Державного університету "Одеська політехніка". 

С Придатність до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Виконання відповідних посадових обов’язків у сфері галузевого 

машинобудування, організаційно-управлінських службах, первинні посади в 
державному та приватному секторах у різних сферах діяльності, зокрема: технік-

проектувальник, технік-конструктор (механік), технік з автоматизації 

виробничих процесів, технік з механізації трудомістких процесів, технік з 
підготовки виробництва, технік-технолог (механіка),  фахівець з інформаційних 

технологій, директор малого промислового підприємства, менеджер середньої 

ланки. 

Академічні права 

випускників 

Мають право продовжити навчання на першому (бакалаврському) рівні вищої 
освіти та набувати додаткові кваліфікації в системі післядипломної освіти. 

D  Стиль та методика навчання 

Підходи до викладання 

та  

навчання 

Лекції, мультимедійні лекції, інтерактивні лекції, лабораторні роботи, практичні 
заняття, участь у міждисциплінарних проектах та тренінгах, самостійна робота з 

використанням підручників, конспектів та шляхом участі у групах з розробки 

проектів, консультацій із викладачами, підготовки кваліфікаційної роботи 
бакалавра. 

Система оцінювання Екзамени, заліки, поточний контроль, презентації, індивідуальні роботи 

Е Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати типові спеціалізовані виробничі задачі та практичні 
проблеми у сфері галузевого машинобудування або у процесі навчання, що 

передбачає застосування положень, теорій і методів технічних наук; знання 

будови та устрою машин і механізмів, їх експлуатації, монтажу, обслуговування, 
технології ремонту. 

Загальні 

компетентності 

ЗК1. Здатність до формування світогляду щодо розвитку людського буття, 

суспільства і природи, духовної культури. 

ЗК2. Здатність розглядати суспільні явища в розвитку і конкретних історичних 
умовах; 

ЗК3. Здатність спілкуватися державною та іноземною мовами 

ЗК4. Здатність формувати нові ідеї (креативність); 

ЗК5. Здатність застосовувати знання на практиці; 
ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; 

ЗК7. Здатність працювати у колективі та  команді 

ЗК8. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо; 
ЗК9. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми у професійній 

діяльності; 

ЗК10.Здатність до адаптації та дії в новій ситуації; 
ЗК11.Здатність приймати обґрунтовані рішення; 
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ЗК12. Здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу. 

Спеціальні 

(фахові, предметні) 

компетентності 

ФК1. Здатність використовувати комп’ютеризовані системи автоматизованого 

проектування, моделювання. 

ФК2. Здатність до теоретичного обґрунтування прийнятих рішень у процесі 
виконання проектно-конструкторських робіт 

ФК3. Здатність дотримуватися вимог правил техніки безпеки на 

машинобудівних підприємствах 
ФК4. Здатність до вивчення та аналізу науково-технічної інформації в галузі 

машинобудування 

ФК5. Здатність розуміти конструкцію та принципи розрахунку елементів 
підйомно-транспортних машин їх призначення та область застосування, 

розуміти принципи розрахунку вантажопідйомних машин і машин 

безперервного транспорту, дорожніх машин, виконувати вибір цих машини 

відповідно до поставленої задачі. 
ФК6. Здатність визначати технічний стан і залишковий ресурс об’єктів 

галузевого машинобудування. 

ФК7. Здатність приймати ефективні рішення щодо вибору конструкційних 
матеріалів, обладнання, процесів та поєднувати теорію і практику для 

розв'язування інженерного завдання. 

ФК8. Здатність реалізовувати потенціал у проектних розробках в сфері 

галузевого машинобудування, оцінювати та забезпечувати якість виконуваних 
робіт. 

ФК9. Здатність вирішувати комплексні спеціалізовані задачі і практичні 

проблеми, пов’язані з визначенням і забезпечуванням оптимальних та 
енергоефективних режимів роботи електричного та мікропроцесорного 

устаткування 

ФК10. Здатність, використовуючи нормативно-технічну документацію, вміти 
виконувати та оформляти технологічні карти, карти контролю, тощо. 

F Програмні результати навчання 

 ПРН1. Знання і розуміння засад технологічних, фундаментальних та інженерних 

наук, що лежать в основі галузевого машинобудування відповідної галузі. 
ПРН2. Знання та розуміння механіки і машинобудування та перспектив їхнього 

розвитку. 

ПРН3. Знання і розуміння процесів соціально-політичної історії України, 

державотворення, правових засад та етичних норм у соціальній та професійній 
діяльності. 

ПРН4. Здійснювати інженерні розрахунки для вирішення 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, застосовуючи 

автоматичні системи підтримування життєвого циклу. 

ПРН8.Розуміти відповідні методи та мати навички конструювання типових 

вузлів та механізмів відповідно до поставленого завдання. 
ПРН9. Обирати і застосовувати потрібне обладнання, інструменти та методи. 

ПРН10. Розуміти проблеми охорони праці та правові аспекти інженерної 

діяльності у галузевому машинобудуванні, навички прогнозування соціальних й 
екологічних наслідків реалізації технічних завдань. 

ПРН11. Вільно спілкуватися з інженерним співтовариством усно і письмово 

державною та іноземною мовам. 

ПРН12. Застосовувати засоби технічного контролю для оцінювання параметрів 
об'єктів і процесів у галузевому машинобудуванні. 

ПРН13. Розуміти структури і служби підприємств галузевого машинобудування. 

ПРН14. Розробляти деталі та вузли машин із застосуванням систем 
автоматизованого проектування. 

ПРН15 Знати принципи роботи електричних машин, апаратів та уміти 
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використовувати їх для вирішення практичних проблем у професійній 

діяльності. 

ПРН16.  Здатність демонструвати розуміння і вміння застосовувати методи 
конструювання типових вузлів та механізмів підйомно-транспортних машин та 

обладнання відповідно до поставленого завдання, розраховувати елементи 

вантажопідйомних машин та машин безперервного транспорту та проектувати 

машину вцілому. 
ПРН17. Вирішувати  інженерні завдання з використанням типових 

розрахункових та експериментальних методів 

ПРН18. Здатність розуміти конструкцію та класифікувати підйомно-транспортні 
машини та обладнання. 

ПРН19. Використовувати спеціальне програмне забезпечення при вирішенні 

типових завдань в галузевому машинобудуванні 

ПРН20. Здатність визначати технічний стан і залишковий ресурс об’єктів 
машинобудування та здійснювати заходи щодо подовження його життєвого 

циклу. 

ПРН21. Укладати, застосовувати технологічну документацію (графіки робіт, 
інструкції, кошториси, плани, заявки на матеріали й устаткування тощо) і 

готувати звіти за встановленими формами для налагодження, технічного 

обслуговування, ремонтних робіт ПТМ. 
ПРН22. Застосовувати методи регулювання технологічних процесів за 

мінімально можливих витратах матеріальних і енергетичних ресурсів при 

формуванні раціональних варіантів монтажного, ремонтного та діагностичного 

процесів. 

G Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Специфічні 

характеристики 

кадрового забезпечення 

Відсоток професорсько-викладацького складу, задіяного до викладання циклу 

дисциплін професійної підготовки, які мають відповідні наукові ступені до 

дисциплін, що викладають, становить 70%  

Специфічні 

характеристики 

матеріально-технічного 

забезпечення 

Зазначається використання сучасного обладнання, зокрема  

https://op.edu.ua/about/reports#11 

Специфічні 

характеристики 

інформаційно-

методичного 

забезпечення 

Використання віртуального навчального середовища Одеська політехніка та 
авторських розробок професорсько-викладацького складу.  

https://op.edu.ua/library  

https://el.opu.ua  

Н Академічна мобільність 

Нормативно-правові 

акти 

Академічна мобільність регламентується Постановою КМУ № 579 “Про 
затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну 

мобільність” від 12 серпня 2015 року та Положенням про порядок реалізації 

права на академічну мобільність (нова редакція). (Введено в дію наказом 
ректора від 3 жовтня 2019 № 37). https://opu.ua/document/2501 

Національна кредитна 

мобільність 

На основі двосторонніх договорів між Державним університетом "Одеська 

політехніка"  та технічними університетами України.  

Міжнародна кредитна 

мобільність 

У рамках програми ЄС Еразмус+ на основі спільних договорів між Державним 
університетом "Одеська політехніка" та університетами партнерами  

І Навчання іноземних здобувачів  

Умови Не передбачено  

 

https://op.edu.ua/about/reports#11
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4 ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ 

 

4.1 Розподіл змісту освітньо-професійної програми за групами компонентів та циклами 

підготовки 
 

 

 

 

4.2. Перелік компонентів освітньо-професійної програми та їх логічна послідовність 

4.2.1 Перелік компонентів ОП 

Шифр ОК Компоненти освітньої програми 

Кількість 

кредитів 

ЄКТС 

Форма 

підсумкового 

контролю 

1 2 3 4 

Обов’язкові компоненти ОПП 

1.1. Навчальні дисципліни загальної підготовки 

1.1.1 Іноземна мова  3,0 Залік 

1.1.2 Історія України та української культури 3,0 Залік 

1.1.3 Українська мова (за професійним спрямуванням) 3,0 Залік 

1.1.4 Вища математика  6,0 Екзамен 

1.1.5 Загальна фізика 3,0 Залік 

1.2. Навчальні дисципліни професійної підготовки 

1.2.1 Нарисна геометрія, інженерна графіка  6,0 Екзамен, КР 

1.2.2 Технічна механіка  6,0 Екзамен  

1.2.3 Основи взаємозамінності й технічні вимірювання 3,0 Залік 

1.2.4 Корозійний захист об’єктів галузевого машинобудування 3,0 Залік 

1.2.5 Опір матеріалів  3,0 Залік 

1.2.6 Технологія конструкційних матеріалів, 

матеріалознавство 
3,0 Залік 

1.2.7 САПР машин і транспортних засобів 6,0 Екзамен 

1.2.8 ПТМ та обладнання 6,0 Екзамен, КР 

1.2.9 Електротехніка, електроніка, мікропроцесорна техніка 3,0 Залік 

1.2.10 Дорожні машини 3,0 Залік 

1.2.11 Безпека життєдіяльності та основи охорони праці 3,0 Залік 

1.2.12 Маніпулятори та промислові роботи  6,0 Екзамен, КР 

1.2.13 Експлуатація та обслуговування машин 6,0 Екзамен, КР 

№ 
п/п 

Цикл підготовки 

Обсяг навчального навантаження  

(кредитів / %) 

Обов’язкові 
компоненти ОП 

(обов’язкова 

частина за НП) 

Вибіркові 
компоненти ОП 

(вибіркова частина 

за НП) 

Всього за весь 

строк навчання 

1 
Навчальні дисципліни 

загальної підготовки: 
18/15 немає 18/15 

2 
Навчальні дисципліни 

професійної підготовки: 
57/47 31,5/26 85,5/73 

4 Практична підготовка 12/10 немає 12/10 

5 Атестація 1,5/2 немає 1,5/2 

6 Дисципліни з інших ОП немає 31,5/26 31,5/26 

7 
Всього за весь термін 

навчання: 
88,5/74 31,5/26 120 / 100 
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Шифр ОК Компоненти освітньої програми 

Кількість 

кредитів 

ЄКТС 

Форма 

підсумкового 

контролю 

1 2 3 4 

1.3 Практична підготовка 

1.3.1 Виробнича практика 6,0 Залік 

1.3.2 Технологічна практика 6,0 Залік 

1.4 Атестація 

1.4.1 Атестаційний екзамен 1,5  

Загальний обсяг обов'язкових компонентів:  88,5 

2. Вибіркові компоненти ОПП 

2.1. Навчальні дисципліни професійної підготовки 

2.2.1 Дисципліна з каталогу молодший бакалавр  4,5 Залік 

2.2.2 Дисципліна з каталогу молодший бакалавр  4,5 Залік 

2.2.3 Дисципліна з каталогу молодший бакалавр  4,5 Залік 

2.2.4 Дисципліна з каталогу молодший бакалавр  4,5 Залік 

2.2.5 Дисципліна з каталогу молодший бакалавр  4,5 Залік 

2.2.6 Дисципліна з каталогу молодший бакалавр  4,5 Залік 

2.2.7 Дисципліна з каталогу молодший бакалавр  4,5 Залік 

 Дисципліни з інших освітніх програм** 31,5  

Загальний обсяг вибіркових компонентів: 31,5 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 120,0 

 

Примітка: 

* Здобувачі вищої освіти в 3-му та 4-му семестрі можуть вибрати навчальні дисципліни з інших 
діючих навчальних планів загальним обсягом  до 31,5 кредитів ЄКТС. При цьому здобувачі мають право 

вибирати навчальні дисципліни з діючих навчальних планів, що пропонуються для інших рівнів вищої 

освіти за погодженням з гарантом освітньої програми та директором інституту. 
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4.3 Структурно-логічна схема ОП 
1 семестр (30 кредитів ЄКТС) 

 
2 семестр (30 кредитів ЄКТС) 

 
3 семестр (30 кредитів ЄКТС)  4 семестр (30 кредитів ЄКТС) 

    
  

 

Іноземна мова 1 

 

Основи взаємозамінності й технічні 

вимірювання 

 

Дорожні машини 
 

Експлуатація та обслуговування машин 

3,0 кредити ЄКТС 
 

3,0 кредити ЄКТС 
 

3,0 кредити ЄКТС  6,0 кредитів ЄКТС 

 

 

 

 

  

 

Історія України та української культури 
 

Опір матеріалів 
 

Маніпулятори та промислові роботи  Технологічна практика 

3,0 кредити ЄКТС 
 

3,0 кредити ЄКТС 
 

6,0 кредитів ЄКТС  6,0 кредитів ЄКТС 

 
  

 

  

 

Українська мова (за професійним 

спрямуванням) 

 

Технологія конструкційних матеріалів, 

матеріалознавство,  

Безпека життєдіяльності та основи охорони 

праці 
 

Електротехніка, електроніка, 

мікропроцесорна техніка 

3,0 кредити ЄКТС 
 

3,0 кредити ЄКТС 
 

3,0 кредити ЄКТС  3,0 кредити ЄКТС 

    
  

 
Вища математика 1 

 

САПР машин і транспортних засобів 
 

Дисципліна  Атестаційний екзамен 

6,0 кредитів ЄКТС 
 

6,0 кредити ЄКТС 
 

4,5 кредити ЄКТС  1,5 кредити ЄКТС 

    
   

Загальна фізика 
 

Виробнича практика 
 

Дисципліна  Дисципліна 

3,0 кредити ЄКТС 
 

6,0 кредитів ЄКТС 
 

4,5 кредити ЄКТС  4,5 кредити ЄКТС 

    
  

 

Нарисна геометрія, інженерна графіка 
 

ПТМ та обладнання 
 

Дисципліна  Дисципліна 

6,0 кредитів ЄКТС 
 

6,0 кредитів ЄКТС 
 

4,5 кредити ЄКТС  4,5 кредити ЄКТС 

  
 

 
  

 

Технічна механіка 

 

Корозійний захист об’єктів галузевого 

машинобудування 

 

Дисципліна 

 
 Дисципліна 

4,5 кредити ЄКТС 
6,0 кредитів ЄКТС 

 
3,0 кредити ЄКТС 

 
4,5 кредити ЄКТС  

 

 

 
 

  
 

  
 

 ОК за іншими рівнями та ОП 
 ОК за іншими рівнями та ОП 

      

       

 

Умовні позначення : 

Обов'язкова частина 

 

Вибіркова частина 

 
Освітня компонента загальної підготовки 

 

Освітня компонента професійної 

підготовки  

    
Освітня компонента професійної підготовки 

 
ОК за іншими рівнями та ОП 
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5. МАТРИЦІ СПІВВІДНОШЕННЯ 

5.1  Матриця співвідношення програмних компетентностей до освітніх компонентів  
Шифри 

освітніх 
компоненті

в 

Інтеграл

ьна 

компете

нтність 

Загальні компетентності Спеціальні компетентності 

ЗК1 ЗК2 ЗК3 ЗК4 ЗК5 ЗК6 ЗК7 ЗК8 ЗК9 ЗК10 ЗК11 ЗК12 ФК1 ФК2 ФК3 ФК4 ФК5 ФК6 ФК7 ФК8 ФК9 ФК10 

1.1. Навчальні дисципліни загальної підготовки 

1.1.1 + +  +                    

1.1.2 + + +    +                 

1.1.3 + +  +    +                

1.1.4 +    +        +           

1.1.5 +    +      +  +           

1.2. Навчальні дисципліни професійної підготовки 

1.2.1 +             +   +       

1.2.2 +           +   +  +       

1.2.3 +              +       +  

1.2.4 +                  +     

1.2.5 +              +  +       

1.2.6 +                    +   

1.2.7 +      +      + +          

1.2.8 +         +     +   +     + 

1.2.9 +              +       +  

1.2.10 +         +     +    +    + 

1.2.11 +               +        

1.2.12 +         +         +    + 

1.2.13 +         + +     +    +  + + 

1.3 Практична підготовка 

1.3.2 +     +  + +  + +    +       + 

1.3.3 +     +  + +  + +    +  +      

1.4 Атестація 

1.4.1 +        + +  + + + + + + + + + + + + 
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5.2 Матриця співвідношення програмних результатів навчання до програмних компетентностей   

Програмні 
результати 

навчання 

Загальні компетентності Спеціальні компетентності 

ЗК1 ЗК2 ЗК3 ЗК4 ЗК5 ЗК6 ЗК7 ЗК8 ЗК9 ЗК10 ЗК11 ЗК12 ФК1 ФК2 ФК3 ФК4 ФК5 ФК6 ФК7 ФК8 ФК9 ФК10 

ПРН1    +     +  +            

ПРН2       +              +  

ПРН3 + +     +                

ПРН4     + +       +          

ПРН5     +     +    +         

ПРН6   +   +                 

ПРН7           +            

ПРН8            +           

ПРН9           +        +    

ПРН10        +      +        + 

ПРН11   +                  +  

ПРН12                       

ПРН13       +                

ПРН14              +         

ПРН15              +         

ПРН16                       

ПРН17                +       

ПРН18                + +      

ПРН19             +          

ПРН20                  +     

ПРН21               +   +     

ПРН22                    +  + 
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5.3  Матриця співвідношення програмних результатів навчання до освітніх компонент 

 

Програмні 
результати 

навчання 

Шифри освітніх компонентів 

1
.1

.1
 

1
.1

.2
 

1
.1

.3
 

1
.1

.4
 

1
.1

.5
 

1
.2

.1
 

1
.2

.2
 

1
.2

.3
 

1
.2

.4
 

1
.2

.5
 

1
.2

.6
 

1
.2

.7
 

1
.2

.8
 

1
.2

.9
 

1
.2

.1
0
 

1
.2

.1
1
 

1
.2

.1
2
 

1
.2

.1
3
 

1
.3

.1
 

1
.3

.2
 

1
.4

.1
 

ПРН1    + +  + +  +   +  +  +    + 

ПРН2  +    + +               

ПРН3  +  +   +     + +    +    + 

ПРН4             +  +  +    + 

ПРН5                      

ПРН6 + + +        +      +  + + + 

ПРН7                  +  +  

ПРН8       +     + + +   +     

ПРН9                     + 

ПРН10                  +   + 

ПРН11 + + +                   

ПРН12        +          +  + + 

ПРН13        +          +  +  

ПРН14      +      +         + 

ПРН15              +       + 

ПРН16             +  +  + +   + 

ПРН17       +   +           + 

ПРН18             +  +  +    + 

ПРН19          +           + 

ПРН20         +         +   + 

ПРН21           +       +   + 

ПРН22                  +   + 
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6. Форма атестації бакалаврів 

 
Атестація випускників спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» за спеціалізацією 

«Експлуатація та обслуговування підйомно-транспортних, дорожніх машин та обладнання» 
проводиться у формі атестаційного екзамену та завершується видачою документів встановленого 

зразка про присудження йому освітнього ступеня молодшого бакалавра з присвоєнням кваліфікації: 

молодший бакалавр з галузевого машинобудування за спеціалізацією експлуатація та обслуговування  
підйомно-транспортних, дорожніх машин та обладнання. 

 

Форма атестації  Атестаційний екзамен 

 

Вимоги до 

атестаційного 

екзамену 

Атестаційний екзамен передбачає оцінювання обов’язкових результатів 

навчання, визначених стандартом вищої освіти за 133 «Галузеве 

машинобудування» для початкового (короткого циклу) рівня та цією 

освітньою програмою 

 

 

7. Система внутрішнього забезпечення якості  вищої освіти функціонує в університеті 
відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Закону України «Про освіту», «Стандартів і 

рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти» Європейської 

асоціації із забезпечення якості вищої освіти, національного стандарту  «Системи управління якістю» 

ДСТУ ISO 9001:2015 та професійних стандартів. 
1 Принципи і процедури забезпечення якості вищої освіти встановлені в «Політиці Університету в 

сфері якості» (https://op.edu.ua/document/10107) та Положенні про систему внутрішнього забезпечення 

якості (https://op.edu.ua/document/8818). 
2 Моніторинг та періодичний перегляд освітніх програм здійснюється відповідно до Процедури з 

розроблення освітніх програм (https://op.edu.ua/document/3355). 

3 Результати щорічного оцінювання здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних 
працівників відповідно до «Положення з проведення рейтингу науково-технічної та науково-

методичної діяльності співробітників та підрозділів ОНПУ» (https://op.edu.ua/document/7233),  

«Процедури організації моніторингу оцінювання здобувачів вищої освіти та аналізу освітньої 

діяльності» (https://op.edu.ua/document/2536) оприлюднено за посиланням: 
https://op.edu.ua/about/reports. 

4 Підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і науково- педагогічних працівників відбувається 

у відповідності до Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників 
(https://op.edu.ua/document/2518).  

Науково-педагогічним працівникам забезпечується можливість підвищити кваліфікацію та пройти 

стажування в Центрі дистанційної освіти або в Центрі педагогічної майстерності 

https://op.edu.ua/quality/pedagogic-master . 
5 Організація освітнього процесу відбувається у відповідності до «Положення про організацію 

освітнього процесу в Державному університеті «Одеська політехніка»» 

(https://op.edu.ua/document/9419); процедури вибору дисциплін визначено в  Положенні про порядок 
організаії вивичення вибіркових осітніх компонентів (https://op.edu.ua/document/3354), самостійна 

робота здобувачів забезпечується відповідно до Положення про робочу програму навчальної 

дисципліни (https://op.edu.ua/document/2549) та унормовується відповідно до Положення про 
самостійну роботу здобувачів вищої освіти (https://op.edu.ua/document/2294). 

6 Ефективне управління освітнім процесом забезпечується за допомогою широко розвиненої 

інформаційної системи університету (https://is.op.edu.ua). 

7 Освітні програми розміщені в «Каталозі освітніх програм» (https://op.edu.ua/education/programs). 
Доступна інформація про всі освітні програми, ступені вищої освіти та кваліфікації. 

8 Перевірка на академічний плагіат відбувається у відповідності до «Порядку перевірки навчальних, 

кваліфікаційних, навчально-методичних та наукових робіт на унікальність та наявність академічного 
плагіату» (https://op.edu.ua/document/2754). 

9 Для осіб з особливими потребами створено групи психологічно-педагогічного супроводу 

інклюзивного навчання (https://op.edu.ua/document/2542).  
10 В університеті діє Антикорупційна програма запобігання та виявлення корупції 

(https://op.edu.ua/document/8518). 

https://op.edu.ua/document/10107
https://op.edu.ua/document/8818
https://op.edu.ua/document/3355
https://op.edu.ua/document/7233
https://op.edu.ua/document/2536
https://op.edu.ua/about/reports
https://op.edu.ua/document/2518
https://op.edu.ua/quality/pedagogic-master
https://op.edu.ua/document/9419
https://op.edu.ua/document/3354
https://op.edu.ua/document/2549
https://op.edu.ua/document/2294
https://is.op.edu.ua/
https://op.edu.ua/education/programs
https://op.edu.ua/document/2754
https://op.edu.ua/document/2542
https://op.edu.ua/document/8518
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Основні нормативні документи, які забезпечують функціонування системи внутрішнього 

забезпечення якості вищої освіти Національного університету «Одеська політехніка». 
1. Політика Національного університету «Одеська політехніка» в сфері якості вищої освіти 

(https://op.edu.ua/document/10107). 

2. Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти у Національному 
університеті «Одеська політехніка» (https://op.edu.ua/document/8818). 

3. Положення про центр із забезпечення якості вищої освіти (https://op.edu.ua/document/8852). 

4. Положення про Раду з якості освітньої діяльності в Національному університеті «Одеська 

політехніка» (https://op.edu.ua/document/8817). 
5. Положення про Гаранта освітньої програми (https://op.edu.ua/document/7403).   

 

https://op.edu.ua/document/10107
https://op.edu.ua/document/8818
http://czos.opu.ua/
https://op.edu.ua/document/8852
https://op.edu.ua/document/8817
https://op.edu.ua/document/7403
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