




















СК16. Здатність управляти якістю освітнього проце
су за спеціальністю 131 Прикладна механіка.

7 - Програмні результати навчання
Знання ПР01. Знати та розуміти методи наукових дослі

джень, вміти визначати актуальні напрямки досліджень, 
виконувати незалежні оригінальні і придатні для опублі
кування дослідження у галузі Прикладної механіки.

Уміння ПР02. Демонструвати навички представлення нау
кових результатів в усній та письмовій формах, розуміти 
наукові та професійні тексти, вміти спілкуватися в ін
шомовному науковому і професійному середовищі, пра
цювати в міжнародному контексті.

ПРОЗ. Вміти відслідковувати найновіші досягнення 
в професійній сфері та знаходити наукові джерела, які 
мають відношення до сфери наукових інтересів здобува
на, працювати з різними джерелами, розшукувати, обро
бляти, аналізувати та синтезувати отриману інформацію, 
працювати з сучасними бібліографічними і рефератив
ними базами даних, а також наукометричними платфор
мами (наприклад, Scopus, Web of Science, Web of 
Knovledge, PubMed, Mathematics, Springer, Agris, GeoRef 
та ін.).

ПР04. Вміти та мати навики організувати творчу 
діяльність, роботу над статтями та доповідями у галузі 
Механічної інженерії, організовувати самоперевірку ві
дповідності матеріалів досліджень встановленим вимо
гам.

ПР05. Кваліфіковано відображати результати нау
ково-педагогічної діяльності в публікаціях у фахових 
вітчизняних і закордонних виданнях, у тому числі таких, 
що входять до міжнародних наукометричних баз.

ПР06. Знати вимоги щодо підготовки та оформлен
ня дисертації на здобуття наукового ступеня доктора фі
лософії, вміти формулювати мету, задачі, об’єкт і пред
мет дослідження, формувати структуру і розробляти те
хнологічну карту дослідження, створювати нові знання 
через оригінальні дослідження, якість яких відповідає 
національному та світовому рівням.

ПР07. Професійно презентувати результати науко
во-педагогічної діяльності на вітчизняних і міжнарод
них наукових конференціях, семінарах; мати досвід 
практичного використання іноземної мови в науково- 
педагогічній діяльності.

ПР08. Демонструвати вміння доводити результати 
своїх досліджень та інновацій до колег, публічно пред- |



ставляти, захищати результати своїх досліджень, обго
ворювати їх і дискутувати з науково-професійною спі
льнотою, використовувати сучасні засоби візуальної 
презентації результатів дослідження.

ПР09. Уміти застосовувати програмно-технічні за
соби і математичні методи, що використовуються при 
моделюванні нових технологій; засоби і програмне за
безпечення комп'ютерного моделювання, методи статис
тичного аналізу та умови їх використання.

Комунікація ПР10. Уміння спілкуватись державною і іноземною 
науковою та професійною мовою, застосовувати різні 
стилі мовлення, методи і прийоми спілкування, демон
струвати широкий науковий та професійний словнико
вий запас.

ПРИ. Співпрацювати фахівцями з різних галузей в 
рамках наукових проектів, зокрема міжнародних, щодо 
розробки та дослідження інформаційних систем та тех
нологій, використовуючи принципи професійної етики 
та навички професійної етичної поведінки.

ПР12. Володіти іноземною мовою, включаючи спе
ціальну термінологію, для представлення та обговорення 
наукових результатів англійською або однією з мов кра
їн Європейського Союзу в усній та письмовій формах, а 
також вести наукову дискусію.

Автономія і 
відповідальність

ПР13. Аналізувати фундаментальні та сучасні праці 
провідних зарубіжних та вітчизняних вчених у вибраній 
області дослідження, формулювати мету та завдання 
власного наукового дослідження як складові загально- 
цивілізаційного процесу.

ПР14. Застосовувати науково-педагогічні технології, 
формулювати зміст, цілі навчання, способи їх досягнен
ня, форми контролю, нести відповідальність за ефектив
ність навчального процесу.

ПР15. Виконувати оригінальні наукові дослідження 
інформаційних систем та цифрових сервісів на відповід
ному фаховому рівні, досягати наукових результатів, що 
створюють нові знання, для розв’язання актуальних 
проблем.

ПР16. Управляти науковими проектами та /або готу
вати пропозиції на фінансування наукових досліджень.

ПР17. Розробляти програми спеціальних курсів, го
тувати плани-конспекти лекцій, семінарів, практичних і 
лабораторних робіт, проводити ці заняття зі студентами 
у закладах вищої освіти.



8 - Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове забезпе
чення

Проектна група: 2 доктори наук, професори, 1 кан
дидат наук, доцент.

Гарант освітньої програми (керівник проектної гру
пи): професор, доктор технічних наук Кіяновсь- 
кий М.В., має стаж науково-педагогічної роботи понад 
48 років, є визнаним фахівцем з досвідом дослідницької 
діяльності у галузі Механічної інженерії.

Науково-педагогічні працівники, залучені до реалі
зації освітньої компоненти освітньо-наукової програми є 
штатними співробітниками Криворізького національно
го університету. Всі науково-педагогічні працівники 
мають науковий ступінь та вчене звання, що відповіда
ють ОНП та підтверджений рівень професійної і науко
вої активності.

Матеріально- 
технічне забезпе
чення

Матеріально-технічне забезпечення дозволяє повніс
тю забезпечити освітній процес протягом всього циклу 
підготовки за освітньо-професійною програмою. Стан 
приміщень засвідчено санітарно-технічними паспортами 
які відповідають існуючим нормативним актам.

Забезпеченість навчальними приміщеннями, 
комп’ютеризованими робочими місцями, мультимедій
ним обладнанням відповідає ліцензійним умовам. В уні
верситеті в достатній кількості є точки бездротового до
ступу до мережі Інтернет. Користування Інтернет- 
мережею безлімітне.

Наявна вся необхідна соціально-побутова інфра
структура, кількість місць в гуртожитках відповідає ви
могам.

Для проведення досліджень кафедра технології 
машинобудування використовує 6 спеціалізованих лабо
раторій, які задіяні у навчальному процесі та дослідни
цькій діяльності ОНП. Обладнання лабораторій: (Робочі 
станції Dell ТЗбОО/Intel Xeon Е5-2670 (8 cores/16 threads) 
16GbRAM/nVidia Quardo 2000/120SSD/lTb HDD, AMD 
Sempron 1800 MHz/512/Hitachi HDS721680 PLA 380 
80Г6 -  1 шт. Гравірувально-фрезерний верстат MDX-20 
фірми Rolahd (Японія); Стойка ЧПК OKUMA OSP ;AMD 
Sempron 1800 MHz/512/Hitachi HDS721680 PLA 380 
80Гб;Гравірувально-фрезерний верстат MDX-20 фірми 
Rolahd (Японія); Стойка ЧПК OKUMA OSP-P200M; HP 
Z230 Tower Workstation/Intel Core І7-4790 CPU 3.6 GHz; 
P Z230 Tower Workstation/Intel Core) дозволяє забезпечи
ти оволодіння навичками та вміннями використання су-



часних CAD/CAM/CAE/CAPP/PLM -  систем; викорис
тання сучасного гібридного CAD - забезпечення 
PowerSHAPE Del cam для твердотільного і поверхневого 
моделювання, задля створення просторових елементів 
необмеженої складності та унікальні можливості їх ре
дагування; створення високоефективних керуючих про
грам для фрезерних верстатів з ЧПУ в САМ - системі 
PowerMILL Delcam. Оснащення лабораторії доповнено 
програмними пакетами ( KOMEIAC-3D; FeatureCAM; 
SolidWorks; QFORM 3D; CIMCOEDIT). Наявне мульти
медійне обладнання використовується для створення 
мультифункціонального простору, підвищує інтерес та 
загальну мотивацію навчання завдяки інтерактивним 
формам роботи.

Наявне обладнання (діючий стенд для динамічного 
балансування роторних машин; віброаналізатор ВВД 
337 для фіксації лінійних та кутових параметрів коли
вань від дії дисбалансу; діючий стенд для віброакустич- 
ної діагностики технічного стану ; малогабаритний циф
ровий аналізатор спектру КонТест для фіксації лінійних 
параметрів коливань в межах 1Гц- 20кГц з програмами 
спектрального аналізу коливань на ПК) дозволяє прове
дення наукових досліджень, проведення практичних 
занять для освоєння методик діагностики технічного 
стану машини, ідентифікації дефектів без зупинки і роз
бирання машини.

Окрім цього, забезпечення набуття практичних на
вичок досягається за рахунок залучання здобувачів до 
хакатонів, конкурсів, конференцій зі спеціальності, які 
постійно проводять за участю провідних підприємств 
регіону:

- ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», Метінвест, На- 
уково-виробничо-інвестиційна група «Інтерпайп» - на
буття практичних навичок керування технологічними 
процесами;

-Delcam ріс- в галузі передових комп’ютерних тех
нології для університетів України;

-компанія SolidWork Corporation - підготовка корис
тувачів програмних продуктів за всіма напрямками 
конструкторсько-технологічної підготовки виробничих 
процесів у машинобудуванні.

-компанія IT САПР безкоштовно надала кафедрі по
вний пакет програмного забезпечення 2018 року конс
трукторсько-технологічного спрямування Лоц- 
MaH:PLM2018, ВЕРТИКАЛБ2018, КОМПАС-ЗР VI 8.1.



Для проведення інформаційного пошуку та обробки 
результатів є спеціалізований комп’ютерний клас кафе
дри, де наявне спеціалізоване програмне забезпечення та 
необмежений відкритий доступ до мережі інтернет.

Інформаційне та 
навчально- 
методичне забез
печення

У Криворізькому національному університеті функ
ціонує система бібліотечно-інформаційного забезпечен
ня. Користувачі бібліотеки оперативно отримують акту
альну інформацію щодо наявності базової і рекомендо
ваної літератури та її розміщення, а також здійснюють 
доступ до оцифрованих повнотекстових копій навчаль
ної та методичної літератури. Інформаційні та навчаль
но-методичні матеріали розміщено на сайті кафедри ав
томатизації, комп’ютерних наук і технологій та освіт
ньому порталі університету. Для проведення методичної 
роботи при кафедрі функціонує навчально-методичний 
кабінет з навчальною літературою, комп’ютерами, орг
технікою.

9 -  Академічна мобільність
Національна кре
дитна мобільність

Можливість переведення здобувачів з інших закла
дів вищої освіти України за спеціальністю 131 Приклад
на механіка з перерахуванням дисциплін у межах креди
тно-трансферної системи.

Індивідуальна академічна мобільність реалізується у 
рамках міжуніверситетських договорів про встановлення 
науково-освітянських відносин для задоволення потреб 
розвитку освіти і науки.

Міжнародна кре
дитна мобільність

На основі двосторонніх договорів між Криворізьким 
національним університетом та вищими навчальними 
закладами зарубіжних країн-партнерів.

За програмою академічної мобільності «Еразмус+».
Навчання інозем
них здобувачів 
вищої освіти

Навчання іноземних здобувачів вищої освіти можли
ве після вивчення курсу української мови у межах ліцен
зійного обсягу спеціальності, згідно з правилами прийо
му до університету.

2. ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ 
ТА ЇХ ЛОГІЧНА ПОСЛІДОВНІСТЬ

2.1. Перелік компонент освітньої програми

Код н/д К ом поненти освітньої програми Кількість Ф орма під-
(навчальні дисципліни, практики, кредитів сумкового
кваліф ікаційна робота) контролю



Код н/д К ом поненти освітньої програми 
(навчальні дисципліни, практики, 
кваліф ікац ійна робота)

Кількість
кредитів

Ф орма п ід
сумкового 
контролю

1 2 3 4

Н орм ативні дисципліни

Ц икл загальнонаукової підготовки

НІ Ф ілософ ія науки та інновації 4 Екзамен

Н2 О рганізація та  реалізація дослідж ень здобувана 
наукового ступеня доктора філософії

3 Д иф.залік

НЗ С учасні м етодики викладання та організації за
нять у вищ ій ш колі

3 Екзамен

Н4 У правління науковими проектами та ф інансу
ванням  дослідж ень

3 Екзамен

Н5 Інозем на м ова для академічних та наукових 
цілей

6 Екзамен

Н6 Інозем на м ова наукової комунікаціі 3 Залік
Н7 В икладацька практика 2 Д иф.залік

Ц икл проф есійної підготовки
Н8 Н аукові та інноваційні завдання й проблеми 

П рикладної механіки
6 Екзамен

Н9 Інф орм аційно-програм ні засоби для м оделю 
вання об 'єктів обробки та процесів у м аш инобу
дуванні

4 Залік

Н10 М отиваційні технології та  засоби підвищ ення 
якості проф есійної діяльності

4 Екзамен

В ибіркові дисципліни
В1 Здобувай має право обрати 

2 дисципліни
6 Екзамен

В2 4 Екзамен

П ерелік  пропонованих вибіркових дисциплін
1 О птим ізація технологічних процесів у м аш ино

будуванні
6 Екзамен

2 К ерування процесами технологічної підготовки 
сучасним и комп'ю терно-програм ним и засобами

6 Екзамен

3 В инахідництво, реєстрація прав на інтелектуа
льну власність, оцінка економ ічної ефективності 
інноваційних розробок

4 Екзамен

4 М атем атичне м оделю вання в наукових дослі
дж еннях

4 Екзамен

Загальний обсяг дисциплін загальнонаукової підготовки 24

Загальний обсяг дисциплін професійної підготовки 14

Загальний обсяг вибіркових навчальних дисциплін 10



Код н/д К ом поненти освітньої програми 
(навчальні дисципліни, практики, 
кваліф ікац ійна робота)

К ількість
кредитів

Ф орма під
сумкового 
контролю

З А Г А Л Ь Н И Й  О Б С Я Г  О С В ІТ Н Ь О Ї П Р О Г Р А М И 48





3. ФОРМА АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Форми атестації здобува- 
чів вищої освіти

Атестація здійснюється у формі публічного захисту 
дисертаційної роботи на здобуття наукового ступе
ня доктора філософії.

Вимоги до дисертаційної 
роботи

Вимоги до змісту та оформлення дисертацій вста
новлюються окремими положеннями.
Дисертація має бути оприлюднена на офіційному 
сайті закладу вищої освіти в зазначені терміни. 
Оприлюднення дисертацій, що містять інформацію 
з обмеженим доступом, здійснювати у відповідності 
до вимог чинного законодавства

Вимоги до публічного 
захисту

Вимоги щодо процедури та особливих умов прове
дення публічного захисту визначаються окремими 
положеннями.



Таблиця 1.Матриця відповідності визначених освітньо-науковою програмою підготовки доктора філософії
компетентностей дескрипторам НРК

Класифікація 
компетентностей 

за НРК

Класифікація компетентностей за НРК
Знання
Зні Найбільш передові 
концептуальні та методоло
гічні знання в галузі науко
во-дослідної та/або профе
сійної діяльності і на межі 
предметних галузей

Уміння
Умі критичний аналіз, оцінка і
синтез нових та складних ідей 
Ум2 розроблення та реалізація 
проектів, включаючи власні дослі
дження, які дають можливість 
переосмислити наявне та створити 
нове цілісне знання та/або профе
сійну практику і розв’язання значу
щих соціальних, наукових, культур
них, етичних та інших проблем

Комунікація
К1 спілкування в діалоговому 
режимі з широкою науковою 
спільнотою та громадськістю в 
певній галузі наукової та/або 
професійної діяльності

Автономія та відпо
відальність
АВ1 ініціювання інноваційних 
комплексних проектів, лідерство 
та повна автономність під час їх 
реалізації
АВ2 соціальна відповідальність з г  

результати прийняття стратегіч
них рішень
АВЗ здатність саморозвиватися і 
самовдосконалюватися протягом 
життя, відповідальність за навчан
ня інших

Загальні компетентності (ЗК)
ЗК01 + +
ЗК 02 + +
ЗКОЗ + + +
З К 04 + + + +
ЗК 05 + +
ЗК 06 + +

ЗК 07 +
ЗК 08 + +

ЗК 0 9 + +

З К 10 + + + +
Спеціальні (фахові) компетентності (СК)

С К 01 +
С К 02 + +



Класифікація 
компетентностей 

за HPK

Класифікація компетентностей за HPK
Знання
Зні Найбільш передові 
концептуальні та методоло
гічні знання в галузі науко
во-дослідної та/або профе
сійної діяльності і на межі 
предметних галузей

Уміння
У м і  критичний аналіз, оцінка і 
синтез нових та складних ідей 

У м 2 розроблення та реалізація 
проектів, включаючи власні дослі
дження, які дають можливість 
переосмислити наявне та створити 
нове цілісне знання та/або профе
сійну практику і розв’язання значу
щих соціальних, наукових, культур
них, етичних та інших проблем

Комунікація
К1 спілкування в діалоговому 
режимі з широкою науковою 
спільнотою та громадськістю в 
певній галузі наукової та/або 
професійної діяльності

Автономія та відпо
відальність
АВ1 ініціювання інноваційних 
комплексних проектів, лідерство 
та повна автономність під час їх 
реалізації
АВ2 соціальна відповідальність з г  

результати прийняття стратегіч
них рішень
АВЗ здатність саморозвиватися і 
самовдосконалюватися протягом 
життя, відповідальність за навчан
ня інших

скоз +
СК04 + + +
СК05 + +
СК06 + + +
СК07 + +

CKO 8 + + +
СК09 + + +
екю + + +
СК11 + + +
СК12 + + +
СК13 + + + +

СК14 + +

СК15 + +

СК16 + +








