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1. Профіль освітньої програми зі спеціальності 
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 

 

1 - Загальна інформація 
Повна назва вищого 
навчального закладу 
та структурного 
підрозділу 

Кременчуцький національний університет 
 імені Михайла Остроградського 
Факультет електроніки та комп’ютерної інженерії 
Кафедра електронних апаратів 

Ступінь вищої освіти 
та назва кваліфікації 
мовою оригіналу 

Ступінь вищої освіти: магістр 
Освітня кваліфікація: магістр з автоматизації та 
комп’ютерно-інтегрованих технологій 
Кваліфікація в дипломі: магістр з автоматизації та 
комп’ютерно-інтегрованих технологій 

Офіційна назва 
освітньої програми 

Освітньо-професійна програма «Комп’ютерно-
інтегровані технологічні процеси і виробництва»  

Тип диплому та обсяг 
освітньої програми 

Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄСТС, 
термін навчання 1 рік 4 місяців 

Наявність акредитації Наказ МОНУ від 19.12.16 №1565 
Цикл/рівень НРК України – 7 рівень; FQ-EHEA – другий цикл; 

EQF-LLL – 7 рівень. 
Передумови Наявність ступеня бакалавра або рівня спеціаліста  
Мова(и) викладання Українська 
Термін дії освітньої 
програми 

До 01.01.2021 року 

Інтернет-адреса 
постійного 
розміщення опису 
освітньої програми 

http://kafius.kdu.edu.ua 

2 - Мета освітньої програми 

Підготовка фахівців, 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, обґрунтування вибору технічних засобів автоматизації, 
проектування та розроблення прикладного керуючого програмного 
забезпечення. 

3 - Характеристика освітньої програми 
Предметна область 
(галузь знань, 
спеціальність, 
спеціалізація) 

Галузь знань: 15  «Автоматизація та 
приладобудування» 
Спеціальність: 151  «Автоматизація та комп’ютерно-
інтегровані технології»   
Освітньо-професійна програма «Комп’ютерно-
інтегровані технологічні процеси і виробництва» 
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Орієнтація освітньої 
програми 

Структура програми передбачає оволодіння 
концептуальними засадами дослідження, розробка 
технічного, програмного, математичного, 
інформаційного та організаційного забезпечення 
систем автоматизації для збору, передавання і 
опрацювання інформації, а також керування процесами 
і виробництвами у різних галузях промисловості, 
сільського господарства, транспорту та інших об’єктах 
автоматизації на різних рівнях керування та інтеграція 
окремих компонент в організаційно-технічні системи з 
використанням сучасної мікропроцесорної техніки, 
спеціалізованого прикладного програмного 
забезпечення. 
 

Основний фокус 
освітньої програми 
та спеціалізації 

Програма спрямована на оволодіння 
фундаментальними та практичними знаннями в 
області автоматизованого керування технологічними 
процесами. 
Ключові слова: автоматизація, системи автоматичного 
керування, автоматизоване керування технологічними 
процесами. 
 

Особливості 
програми 

Освітньо-професійна програма (90 кредитів) 
передбачає такі цикли підготовки, що забезпечують 
освітній ступінь магістра: цикл гуманітарної та 
соціально-економічної підготовки; цикл професійно-
орієнтованої підготовки; науково-педагогічну 
практику. 
 

4 - Придатність випускників до працевлаштування та подальшого 
навчання 

Придатність до 
працевлаштування 

Фахівець здатний виконувати зазначену професійну 
роботу за ДК 003:2010 і може займати первинні посади: 
2139.1– Наукові співробітники (інші галузі обчислень)  
2139.2–Професіонали в інших галузях обчислень 
2149.1– Наукові співробітники  (інші галузі 
інженерної справи)   
2149.2– Інженери (інші галузі інженерної справи) 
2310.2–  Викладачі  університетів  та  вищих  
навчальних закладів 
2320 – Викладачі середніх навчальних закладів 
 

Подальше навчання Можливість навчання за програмою третього циклу 
FQ-EHEA, 8 рівня EQF-LLL та 8 рівня HPK 
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5 - Викладання та оцінювання 
Викладання та 
навчання 

Лекції проблемного характеру, лабораторні заняття, 
індивідуальна робота та робота в малих групах, 
семінари-дискусії, самостійна робота з літературними 
джерелами 

Оцінювання Контроль знань та умінь студентів здійснюється у 
формі поточного та підсумкового контролю. 
Оцінювання рівня знань студентів проводиться за 
рейтинговою системою. Поточний контроль включає 
контроль знань, умінь та навичок студентів на 
лекціях, лабораторних, практичних заняттях та під 
час виконання індивідуальних навчальних завдань, 
контрольних, розрахункових, розрахунково-
графічних, курсових робіт і проектів. Підсумковий 
контроль проводиться у формі екзаменів, заліків, 
підсумкового контролю та атестаційної роботи 
магістра з захистом. 
6 - Програмні компетентності 

Інтегральна 
компетентність 

Здатність розв’язувати складні задачі та проблеми у галузі 
автоматизації різноманітних технологічних процесів і 
виробництв, що передбачає проведення досліджень та 
розробки апаратних і програмних компонент систем 
керування 

Загальні 
(ЗК) 

Системні 
ЗК 1 Визначення патентної чистоти при застосуванні відомих 

способів і моделей керування виробничими процесами 
ЗК 2 Вибір аналогів-прототипів при розробці нових систем 

керування 
ЗК 3 Здатність проведення досліджень на відповідному рівні 
ЗК 4 Володіння технічною іноземною мовою 
ЗК 5 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу 
ЗК 6 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями 
ЗК 7 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел 
ЗК 8 Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій 
ЗК 9 Здатність приймати обґрунтовані рішення 
ЗК 10 Базові уявлення про основи педагогіки, економіки й права, 

розуміння причинно-наслідкових зв’язків розвитку 
суспільства й уміння їх використовувати в професійній і 
соціальній діяльності 

ЗК 11 Навики здійснення безпечної діяльності 
Фахові ФК 1 Розробка стратегії проектування, визначення цілей 

проектування, обмежень застосовності для створення 
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(ФК) ефективних систем автоматизації складних технологічних 
об’єктів та комплексів 

ФК 2 Складати формалізований опис, математичні, імітаційні та 
обчислювальні моделі технологічних процесів та систем 
автоматичного керування 

ФК 3 Вміння здійснювати моделювання процесів і об'єктів на базі 
спеціалізованих пакетів автоматизованого проектування і 
моделювання 

ФК 4 Узагальнити суб’єктивний досвід технологів і операторів у 
вигляді бази знань та відтворювати їх у вигляді 
інтелектуальних систем керування 

ФК 5 Формулювання критеріїв якості і ефективності 
функціонування систем автоматичного керування, 
проведення оптимізації законів керування 

ФК 6 Організовувати технологічні мережі із сенсорів, 
перетворювачів сигналів, керуючих пристроїв, атенюаторів 
для передачі інформації і віддаленого керування 

ФК 7 Знаходження компромісу між різними вимогами (вартості, 
якості, термінів виконання) як при довгостроковому, так і 
при короткостроковому керуванні, знаходження 
оптимальних рішень 

ФК 8 Здатність здійснювати збір, аналіз науково-технічної 
інформації, вітчизняного і зарубіжного досвіду по тематиці 
дослідження 

ФК 9 Практично використовувати відомі методи цифрової обробки 
сигналів для усунення завад, видалення шумових складових і 
вилучення корисної інформації для здійснення якісного 
керування 

ФК 10 Застосовувати сучасне апаратне забезпечення для побудови 
розподілених систем керування складними технологічними 
об’єктами 

ФК 11 Використовувати спеціалізовані інструментальні програмні 
засоби для побудови керуючого й інтерфейсного 
програмного забезпечення 

ФК 12 Вміння застосовувати методи і засоби діагностики та 
відлагоджувати промислові системи керування 

ФК 13 Здатність організувати автоматизовану підтримку прийняття 
рішень для оперативного і обслуговуючого персоналу на 
виробництві 

ФК 14 Розробляти і застосовувати методи обробки та аналізу даних 
о технологічному процесі для створення нових або 
удосконалення існуючих методів керування 

ФК 15 Здатність оцінити ефективність процесів керування і 
загальну ефективність функціонування технологічної і 
керуючої підсистем 
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ФК 16 Вміння здійснювати постановку та проведення 
експериментів по заданій методиці і аналіз результатів 

ФК 17 Здатність проводити аналіз результатів проведення 
експериментів, здійснювати вибір оптимальних рішень, 
готувати і складати огляди, звіти та наукові публікації 

ФК 18 Здатність використовувати сучасні системи 
автоматизованого проектування для підготовки 
конструкторської документації для. систем промислової 
автоматизації 

ФК 19 Організовувати керування технологічними процесами із 
дотримання вимог “м’якого” та “жорсткого” реального часу 

ФК 20 Використовувати можливості і переваги систем паралельного 
і розподіленого обчислення в АСУТП 

7 - Програмні результати навчання 
ПРН 1 Знати іноземну мову та вміти спілкуватись 
ПРН 2 Знати законодавчу базу захисту прав інтелектуальної 

власності та вміти її використовувати у професійній 
діяльності 

ПРН 3 Знати сутність і зміст, особливості педагогічної моралі, 
категорії, норми, принципи, функції у процесі 
педагогічної діяльності 

ПРН 4 Знати методи економічного обґрунтування інженерних 
та господарських рішень.  
Вміти використовувати алгоритм вироблення, 
підготовки, прийняття, контроль над реалізацією та 
оцінку інженерного рішення у практичній діяльності 

ПРН 5 Вміти застосовувати математичний апарат для 
формалізації задач автоматичного керування і обирати 
відповідні методи їх розв’язання 

ПРН 6 Вміти обробляти отримані дані, аналізувати і 
синтезувати їх на базі відомих літературних джерел, 
оформляти результати досліджень відповідно до 
сучасних вимог 

ПРН 7 Вміти формулювати мету і завдання дослідження, 
складати план дослідження, вести бібліографічний 
пошук із застосуванням сучасних інформаційних 
технологій, використовувати сучасні методи наукового 
дослідження 

ПРН 8 Вміти використовувати сучасні методи наукового 
дослідження, модифікувати наявні та розробляти нові 
методи виходячи із завдань конкретного дослідження 

ПРН 9 Вміти застосовувати математичний апарат та алгоритми 
обробки технологічної інформації при проектуванні 
систем промислової автоматизації 
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ПРН 10 Знати основні методи розв’язання завдань оптимізації 
законів керування. Вміти оцінювати показники 
оптимальності функціонування систем автоматичного 
керування 

ПРН 11 Знати загальні принципи моделювання систем 
пристроїв та комплексів. Види моделей. Основні рівні 
деталізації моделювання 

ПРН 12 Знати принципи побудови і функціонування мереж 
зв’язку та особливості протоколів обміну інформацією. 
Вміти налаштовувати інформаційний обмін за 
допомогою інструментального програмного 
забезпечення 

ПРН 13 Знати:методологію наукових досліджень, процес і 
підходи до обробки теоретичної та практичної 
інформації; знати порядок апробації основних елементів 
наукової новизни. 
Вміти:застосовувати знання з методології та організації 
наукових досліджень при вирішенні конкретних 
практичних завдань 

ПРН 14 Знати принципи організації розподілених систем 
керування, обміну інформацією по шинах, апаратну 
частину мікропроцесорних компонент. Вміти 
застосовувати програмне середовище для розробки 
алгоритмів роботи мікропроцесорних пристроїв, що 
входять до складу систем керування 

ПРН 15 Знати основні принципи побудови систем штучного 
інтелекту та вміти застосовувати інтелектуальні 
технології в промислових додатках 

ПРН 16 Знати принципи фільтрації та цифрової обробки 
сигналів і вміти обирати тип фільтру і розраховувати 
коефіцієнти передавальної функції виходячи з 
амплітудно-фазових частотних характеристик 
корисного сигналу 

ПРН 17 Знати модельний ряд сучасних засобів автоматизації та 
вміти обирати конкретні моделі та налаштовувати їх 
сумісну роботу в задачах промислової автоматизації 

ПРН 18 Знати основні принципи і методи проведення 
діагностики і налагодження систем керування на базі 
сучасних програмованих логічних контролерів та вміти 
застосовувати інструментальні засоби відлагодження 
вихідного коду програм 

ПРН 19 Знати методи і моделі систем автоматизованої 
підтримки прийняття рішень та вміти реалізовувати 
автоматичне формування порад в системах АСУТП 
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ПРН 20 Знати основні способи організації паралельного 
виконання обчислювальних задач та синхронізації між 
ними. Вміти використовувати властивості систем 
реального часу для системи автоматизованого 
керування в промислових додатках 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 
Кадрове 
забезпечення 

У викладанні навчальних дисциплін нормативної 
частини змісту навчання беруть участь доктори наук, 
професори, кандидати наук, доценти, фахівці даної 
галузі знань, які мають певний стаж практичної, 
наукової та педагогічної роботи 

Матеріально-
технічне 
забезпечення 

Програмовані логічні контролери, мікропроцесорні 
сенсори, силові перетворювачі з вбудованими 
системами керування, засоби мережевого зв’язку, 
імітатори технологічних об’єктів, сучасна комп’ютерна 
техніка, мультимедійні комплекси 

Інформаційне та 
навчально-
методичне 
забезпечення 

Основними джерелами інформаційного забезпечення є 
методичний фонд кафедри, бібліотеки університету з їх 
фондами та електронні засоби інформації 

9 – Академічна мобільність 
Національна 
кредитна 
мобільність 

На основі двосторонніх договорів між Кременчуцьким 
національним університетом імені Михайла 
Остроградського та іншими університетами України 

Міжнародна 
кредитна 
мобільність 

У рамках програм ЄС Еразмус+ та Горизонт на основі 
двосторонніх договорів між Кременчуцьким 
національним університетом імені Михайла 
Остроградського та  навчальними закладами країн-
партнерів 

Навчання 
іноземних 
здобувачів вищої 
освіти 

Можливе, після вивчення іноземними здобувачами 
української, російської або англійської мов 
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2. Перелік компонент освітньо-професійної/наукової програми та їх 
логічна послідовність 

2.1. Перелік компонент ОП 
 
Код н/д Компоненти освітньої програми 

[навчальні дисципліни, курсові проекти 
(роботи), практики, кваліфікаційна робота] 

Кількість 
кредитів 

Форма 
підсумкового 

контролю 
1 2 3 4 

Обов’язкові компоненти ОП 
ОК 1.1 Інтелектуальна власність та 

патентознавство 
3,0 д.зал. 

ОК 1.2 Основи законодавства України 3,0 д.зал. 
ОК 2.1 Ідентифікація та моделювання 

технологічних об'єктів 
7,5 іспит 

д.зал. 
ОК 2.2 Інтелектуальні технології в системах 

автоматичного керування 
4 іспит 

ОК 2.2 Інтелектуальні технології в системах 
автоматичного керування 

1 КП 

ОК 2.3 Оптимальні системи управління 4,5 д.зал. 
ОК 2.3 Оптимальні системи управління 1 КП 
ОК 2.4 Основи наукових досліджень 3,5 д.зал. 
ОК 2.5 Програмні засоби віддаленого керування 5,0 іспит 
ОК 2.6 Цифрові методи обробки сигналів та 

зображень 
4,5 іспит 

ОК 2.6 Цифрові методи обробки сигналів та 
зображень 

1 КП 

ОК 2.7 Системи керування на базі сучасних 
програмно-апаратних засобів 

6,0 іспит 
д.зал. 

ОК 2.7 Системи керування на базі сучасних 
програмно-апаратних засобів 

1 КП 

ОК 3.1 Науково-педагогічна практика 3,0 д.зал 
ОК 3.2 Магістерська атестаційна робота 9,0  
Загальний обсяг обов’язкових компонент: 57,0  

Вибіркові компоненти ОП 
 Вибірковий блок 1   

ВБ 1.1 Методи і засоби діагностики та 
відлагодження промислових контролерних 
систем 

5,5 іспит 

ВБ 1.2 Системи і технології підтримки прийняття 
рішень в АСУТП 

4,0 д.зал. 

ВБ 1.3 Обробка та аналіз даних в АСУТП 5,0 іспит 
ВБ 1.4 Основи теорії ефективності 4,0 іспит 
ВБ 1.5 Наукові основи управління в технічних 3,5 д.зал. 
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системах 
ВБ 1.6 Дисципліна 1* (Спецкурс англійської мови) 11,0 д.зал. 

д.зал. 
іспит 

 Вибірковий блок 2   
ВБ 2.1 Проектування систем управління 5,5 іспит 
ВБ 2.2 Системи і технології підтримки прийняття 

рішень в АСУТП 
4,0 д.зал. 

ВБ 2.3 Обробка та аналіз даних в АСУТП 5,0 іспит 
ВБ 2.4 Системи реального часу 4,0 іспит 
ВБ 2.5 Системи розподілених та паралельних 

обчислень 
3,5 д.зал. 

ВБ 2.6 Дисципліна 1* (Спецкурс англійської мови) 11,0 д.зал. 
д.зал.  
іспит 

Загальний обсяг вибіркових компонент: 33,0  

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ: 90,0 
 

КП – курсовий проект; 
д.зал. – диференційний залік; 
* – дисципліни з Переліку дисциплін вільного вибору студента.  
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3. Структурно-логічна схема ОП 
 

9 семестр

ОК 1.2

М
аг

іс
те

рс
ьк

а 
ви

пу
ск

на
 р

об
от

а

ОК 2.2

ОК 2.1

ОК 2.3

ОК 2.4

ОК 2.5

ОК 2.6

ОК 2.7ВБ 1.1
(ВБ 2.1)

ВБ 1.2
(ВБ 2.2)

ВБ 1.3
(ВБ 2.3)

ВБ 1.4

ВБ 1.5

ВБ 1.6 (ВБ 2.6)

ВБ 2.4

ВБ 2.5

10 семестр 11 семестр

ОК 1.1

 
 
  



13 
 

4. Форма атестації здобувачів вищої освіти 
 
Атестація випускників освітньої програми спеціальності 151 

«Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» проводиться у формі 
захисту атестаційної роботи магістра та завершується видачею документу 
встановленого зразка про присудження йому ступеня магістра із присвоєнням 
кваліфікації: Магістр з телекомунікації та радіотехніки. 

Атестація здійснюється відкрито і публічно. 
 

 



 

5. Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам освітньої програми 
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6. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН)  відповідними компонентам освітньої програми 
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