ПРОФІЛЬ ПРОГРАМИ
освітнього ступеня бакалавра
спеціальності 131 Прикладна механіка
за освітньою програмою «Прикладна механіка»
Тип та обсяг програми
Вищий навчальний заклад
Ліцензія
Акредитація
Рівень програми, тип
диплому
Галузь знань
Кваліфікація

Освітньо-професійна, 240 кредитів ЄКТС, 4 роки навчання
Київський національний університет технологій та дизайну
Серія АЕ № 527263 від 09.09.2014
Сертифікат НД – ІІ № 1156767 від 05.05.2013 термін дії до
01.07.2023
Перший рівень вищої освіти, одиничний
13 Механічна інженерія
Технічні фахівці - механіки

А

Ціль програми
Формування та розвиток загальних і професійних компетентностей в галузі механічної
інженерії, що направлені на здобуття студентом знань та вмінь з прикладної механіки.
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Предметна область,
напрям
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Фокус програми та
спеціалізації
Орієнтація програми
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С
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Особливості
програми



Характеристика програми

соціально-гуманітарні – 12,5% (українська та зарубіжна
культура, ділова українська мова, іноземна мова, філософія,
політологія та соціологія)
 фундаментальні – 20% (вища математика, фізика, інженерна
та комп’ютерна графіка, інформатика, електротехніка та
електроніка)
 загально-професійні (базові) – 32,5% (теоретична механіка,
теорія механізмів і машин, опір матеріалів, деталі машин,
взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання,
технологія галузевого машинобудування, теоретичні основи
теплотехніки, гідравліка та приводи мехатронних систем,
основи екології, безпека життєдіяльності та цивільний захист,
основи охорони праці, менеджмент організацій малого та
середнього бізнесу, іноземна мова фахового спрямування)
 вільного вибору студента, що розширюють загальні
компетенції – 7,5%
 вільного вибору студента спеціальної професійної підготовки
– 17,5%
 практична підготовка – 10% (навчальна та виробнича
практики)
Загальна програма: Прикладна механіка
Програма базується на загальновідомих наукових та науковотехнічних результатах із врахуванням сьогоднішнього стану
механічної інженерії, орієнтує на актуальні спеціалізації, у
рамках яких можлива подальша професійна та наукова кар’єри, а
саме: обладнання легкої промисловості та побутового
обслуговування; інженерія логістичних систем; роботомеханічні
системи і комплекси та в інших галузях промисловості.
Програма виконується в активному дослідницькому середовищі.

Працевлаштування та продовження освіти
Працевлаштування

Робочі місця в конструкторських та технологічних відділах

2

Продовження освіти
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Стиль та методика навчання
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Підходи до
викладання та
навчання

2

Методи оцінювання
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підприємств, інститутів та бюро, в монтажних, експлуатаційних
та ремонтних службах, в організаційно-управлінських службах, в
науково-дослідних інститутах та лабораторіях, в логістичній
сфері, в комерційних фірмах з продажу технологічного
обладнання та машин, в рекламних агентствах аналогічного
профілю.
Фахівці маркетингових компаній, керівники та організатори
виробництва, конструктори, технологи, менеджери виробництва
та логістики, маркетологи щодо фахового супроводу
впровадження, реалізації, автоматизованого та робототехнічного
технологічного та складського обладнання на виробничих,
проектних, науково-дослідницьких підприємствах і установах
різних галузей (машинобудування, автомобілебудування,
транспорт, легка, переробна, хімічна, електронна та інші галузі).
Можливість навчання за програмою другого циклу за цією
галуззю знань (що узгоджується з отриманим дипломом
бакалавра) або суміжною – магістерські (освітньо-наукові /
освітньо-професійні) програми вищої освіти.
Компетентнісний, студентоцентрований, проблемо-орієнтований
підходи та самонавчання. Освітній процес здійснюється за
такими формами: лекції, лабораторні роботи, практичні заняття,
самостійна робота на основі підручників, конспектів та Інтернетресурсів, самостійна робота в Модульному середовищі
освітнього процесу університету, консультації із викладачами,
участь у наукових гуртках та конференціях, підготовка та захист
курсових проектів.
Тестування знань, звіти про лабораторні роботи, звіти про
практику, контрольні роботи, розрахунково-графічні роботи,
курсові проекти, усні та письмові екзамени, комплексний
фаховий екзамен.

Програмні компетентності
Загальні
(універсальні)

Обґрунтування та визначення цілей і задач при участі в
розробці виробів нової техніки та технології їх виготовлення:
мати базові навички і уміння з розробки технічних завдань з
проектування прогресивних конструкцій технологічних машин
та робототехнічних систем галузі за ЄСКД, знати види
конструкторської документації та правила їх оформлення за
ЕСКД, на підставі ГОСТ та ДСТУ.
Інструментальні щодо організації та проведення досліджень:
 прогнозувати рівень характеристик та параметрів об’єктів і
процесів, що розробляються;
 брати участь в розробці і обґрунтуванні виконаних
конструкторських та технологічних розробок, визначення їх
економічної ефективності;
 оформлювати
пояснювальні
записки,
інші
види
конструкторської документації та звіти з виконаних робіт;
 орієнтуватися в проведенні інформаційного пошуку;
 вміти орієнтуватися в розробці методики досліджень,
розрахунку параметрів технологічних машин галузі та
робочих
процесів
з
використанням
відповідних
комп’ютерних програм (CALS-технології);
 вміти
орієнтуватися
в
проведенні
комп’ютерного

моделювання та оптимізації параметрів технологічних
машин;
 вміти визначати патентну чистоту прийнятих рішень та їх
технічний рівень, оформлювати матеріали на отримання
патентів на корисні моделі та на винаходи;
 вміти виконувати монтажні і налагоджувальні роботи
обладнання і приладів, розроблених експериментальних
стендів та спеціального обладнання для досліджень об’єктів
та процесів виробництва та логістики;
 вміти виконувати проектування та інженерні розрахунки,
знати сфери застосування класичних та нових конструкцій
деталей машин, вузлів і механізмів, що використовуються в
сучасних засобах автоматизації, механізації, робототехнічних
системах та комплексах, складському господарстві та іншому
обладнанні для реалізації різноманітних технологічних
процесів;
 вміти визначати методи обробки деталей машин, розробляти
технологічні процеси їх обробки на металорізальних та інших
верстатах;
 вміти виконувати розрахунок, вибір чи проектування
механічного, електричного, пневматичного, гідравлічного,
вібраційного та інших типів приводу механізмів
автоматизованого
обладнання,
промислових
роботів,
маніпуляторів, робототехнічних пристроїв та систем чи
підйомно-транспортних механізмів та обладнання складів;
 вміти проводити монтаж, наладку, діагностику обладнання,
експлуатацію
та
ремонт
промислових
роботів
і
автоматизованого технологічного обладнання та підйомнотранспортних пристроїв;
 вміти програмувати та знати принципи розробки
управляючих програм верстатів з ЧПУ та мікропроцесорних
систем управління промислових роботів та іншого
автоматизованого обладнання;
 вміти розробляти програмне та апаратне забезпечення, знати
основні
функціональні
можливості
та
принципи
використання САПР для комп’ютерного проектування,
конструювання, розрахунку та моделювання виробів,
обладнання та технологічних процесів в машинобудуванні та
інших галузях;
 вміти застосовувати основні поняття ергономіки та принципи
дизайн-проектування промислових роботів, робототехнічних
систем, автоматичних ліній, комплексів обладнання,
підйомно-транспортних механізмів і машин;
 вміти застосовувати CALS-технології.
Соціально-особистісні щодо самостійного визначення цілей
та задач особистої діяльності: на основі результатів аналізу
певних суспільних і особистих потреб мати компетенції у
формулюванні діяльності чинниками, що визначають вибір цілі
(мети) особистої діяльності; на підставі усвідомлених мотивів
діяльності: розуміти цілі (мету) особистої діяльності; розуміти
структуру особистої діяльності.
Соціально-особистісні щодо визначення цілей та задач
колективної діяльності: вміти контролювати особисту
поведінку з огляду на відносини з іншими учасниками спільної
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Спеціальні (фахові)

діяльності та вірно оцінювати особистий стан та стан інших
людей, настрій, ступінь психологічного напруження при
розв’язанні задач різної складності; вміти самоорганізовувати
поведінку з членами колективу та творчі відносини з ними.
Спеціалізовано-професійні щодо проведення комп'ютерного
експерименту та оптимізація досліджуваних об'єктів та
процесів:
 знати способи і методи контролю та діагностики
устаткування;
 вміти орієнтуватися у розробці комп’ютерних 3D-моделей
деталей і складальних одиниць механізмів технологічних
машин галузі; моделювати та здійснювати розрахунки ланок
типових механізмів машин галузі в програмному середовищі
МathCad, AutoCad і SolidWorks;
 брати участь в розробці алгоритму та програми розрахунків
конструктивних та інших умов експлуатації механізмів і
машин галузі;
 проектувати сучасні засоби автоматизації, промислові роботи
і робототехнічні системи та комплекси для реалізації
різноманітних технологічних та логістичних процесів за
допомогою
комп’ютерних
систем
автоматизованого
проектування та розрахунків;
 розробляти
системи
управління
автоматизованого
обладнання та управляючі програми верстатів з ЧПУ за
допомогою САМ - технологій (CAMWorks).
Загально-професійні щодо організації та проведення
проектних робіт:
 брати участь в корегуванні і виправленні конструкторської та
технологічної документації у електронному вигляді;
 брати участь в розробці і обґрунтуванні нескладних
конструкторських та технологічних розробок, виконувати
технічну
роботу
з
оформлення
конструкторської
документації та технічних звітів;
 виконувати технічну роботу з підготовки висновків про
придатність до експлуатації та технічний рівень нового або
відновленого технологічних машин галузі та обладнання;
 виконувати технічну роботу з розробки плану випробувань
(тестувань), налагодження та вводу обладнання в
експлуатацію, складанні технічних звітів;
 брати участь і виконувати технічну роботу у розробці
алгоритмів, розрахунки конструктивних та геометричних
параметрів на ЕОМ з використання CALS-технологій.
Спеціалізовано-професійні щодо самостійного визначення
якості виробів та якості технологічних процесів: знати засоби
контролю, прилади і пристрої, які застосовуються під час
перевірки, налагодження й випробування (тестування) та
дослідження устаткування, методи випробувань, аналізувати дані
вимірювань технічних характеристик технологічних машин
галузі та устаткування у відповідності з його призначенням та
правилами експлуатації.
Загально-професійні щодо організації освоєння нових
виробів: брати участь при розробці планів підготовки
виробництва нових виробів та впровадження нових
технологічних процесів.

Загально-професійні
компетенції
щодо
організації
переоснащення виробництва та освоєння нових процесів
виробництва: враховуючи рівень розвитку галузі приймати
участь при розробці технічних завдань з проектування
прогресивних конструкцій технологічних машин галузі,
оснащення, устаткування та робочих процесів; використовуючи
пакети прикладних програм та методи математичного
моделювання та оптимізації на проектно-конструкторській стадії
із застосуванням ПЕОМ та CALS-технологій.
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Програмні результати навчання
Знати про суспільні науки, що сприяють розвитку загальної культури й соціалізації
особистості, схильності до етичних цінностей, знання вітчизняної історії, економіки й
права, розуміння причинно-наслідкових зв’язків розвитку суспільства й уміння їх
використовувати в професійній і соціальній діяльності.
Знати фундаментальні розділі математики, в обсязі, необхідному для володіння
математичним апаратом відповідної галузі знань, здатність використовувати
математичні методи в обраній професії.
Знати інформатику й сучасні інформаційні технології; вміти використовувати
програмні засоби і навички роботи в комп’ютерних мережах, вміти створювати бази
даних і використовувати Інтернет-ресурси.
Здатність продемонструвати письмові й усні комунікації рідною мовою; володіти
іноземною мовою (мовами).
Знати види конструкторської документації, вміти її використовувати, виконувати та
оформлювати у відповідності до вимог ЕСКД за допомогою CALS-технологій, вміти
«читати» кресленики.
Знати різноманітність обладнання легкої промисловості та побутового
обслуговування; володіти методами опису, ідентифікації, класифікації в межах
Універсальної десяткової класифікації (УДК) і Міжнародної патентної класифікації
(МПК); знати про принципи структурної й функціональної організації механікотехнологічних систем і машин легкої промисловості та побутового обслуговування,
інших галузей промисловості.
Вміти застосувати основні методи структурного аналізу машин; методи
кінематичного аналізу технологічних машин; виконувати метричний (геометричний)
синтез цільових механізмів машин за допомогою CALS-технологій.
Вміти виконувати сервісне обслуговування мехатроніки для циклового управління
машинами галузі, мати навички застосування мехатроніки для автоматизації машин і
механіко-технологічних систем; навички про числове програмне управління (тип
CNC) машинами галузі; знати основи стандарту МЭК 61131-3, стандартів
дослідницьких робіт і законодавства України в галузі галузевого машинобудування.
Вміти організовувати роботу відповідно до вимог безпеки життєдіяльності та
екології.
Знання ділових комунікацій у професійній сфері, знання основ ділового спілкування,
навички роботи в команді.
Вміти використовувати професійно-профільовані знання для метричного синтезу при
проектуванні нових машин і вдосконаленні існуючих, для визначення фізикомеханічних властивостей матеріалів і напівфабрикатів, які обробляються на машинах
і в апаратах легкої промисловості та побутового обслуговування та інших галузей
промисловості.
Вміти використовувати професійно-профільовані знання в галузі структурного та
кінематичного аналізу механізмів і машин, основ розрахунків і конструювання
типових машин і механізмів галузі та обладнання логістики.
Здатен застосовувати знання та набуті навички для розв’язання якісних та кількісних
завдань реального виробництва.









Вміти розробляти та синтезувати структурні та принципові, а також створювати
розрахункові схеми обладнання, компонувати та проектувати складові частини
вузлів, агрегатів, механізмів, машин з окремих деталей та виробів із застосуванням
систем автоматизованого проектування.
Вміти максимально використовувати можливості сучасної інженерної комп’ютерної
графіки та трьохмірного моделювання з подальшим розрахунком та аналізом та
моделюванням при розробці сучасних конструкцій роботизованого та
автоматизованого обладнання різних галузей та підйомно-транспортних та
складських машин.
Вміти розробляти технологію виготовлення виробів із застосуванням сучасних САМтехнологій, оптимальні режими обробки та оснасток.
Вміти розробляти програмне та апаратне забезпечення для управління обладнанням
та технологічними процесами в машинобудуванні та інших галузях.
Володіти робочими навичками в об’ємі для роботи самостійно (курсові проекти), або
в групі (лабораторні роботи, включаючи навички лідерства при їх виконанні), уміння
отримати результат в рамках обмеженого часу з наголосом на професійну сумлінність
та унеможливлення плагіату.

