
ПРОФІЛЬ ПРОГРАМИ
освітнього ступеня магістра

спеціальності 133 Галузеве машинобудування
за освітньою програмою «Обладнання легкої промисловості та побутового

обслуговування»
Тип та обсяг програми Освітньо-професійна, 90 кредитів ЄКТС, 1 рік і 6місяців

навчання
Вищий навчальний заклад Київський національний університет технологій та дизайну
Ліцензія Серія АЕ № 527263 від 09.09.2014
Акредитація Сертифікат серія НД-IV № 1156757 від 29.03.2013 термін дії до

01.07.2023
Рівень програми, тип
диплому

Другий рівень вищої освіти, одиничний

Галузь знань 13 Механічна інженерія
Кваліфікація Інженери-механіки
А Ціль програми

Надати фахову освіту з обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування з
широким доступом до працевлаштування.

B Характеристика програми
1 Предметна область,

напрям
Основні предмети – 53 % (Проектування машин легкої
промисловості, методологія сучасних наукових досліджень з
основами інтелектуальної власності, охорона праці в галузі).
Дотичні – 27 % (CAM-технології комп'ютерно-інтегрованого
обладнання; мікропроцесорні засоби керування обладнанням
галузі; монтаж, експлуатація та ремонт машин легкої
промисловості; автоматизація проектування обладнання легкої
промисловості).
Практична підготовка – 13 % (Науково-педагогічна практика,
переддипломна практика).
Знання ділової іноземної мови – 7 %.

2 Фокус програми та
спеціалізації

Спеціальна програма: Обладнання легкої промисловості та
побутового обслуговування

3 Орієнтація програми Програма базується на загальновідомих наукових та науково-
технічних результатах із врахуванням сьогоднішнього стану
галузі.

4 Особливості програми Програма виконується в активному дослідницькому середовищі.
С Працевлаштування та продовження освіти
1 Працевлаштування Робота в галузі науково-технічної діяльності «Машини,

устаткування, обладнання та процеси, які вони виконують, а
також технологічні процеси виготовлення машин» за наступними
видами економічної діяльності: «Виробництво машин і
обладнання для виготовлення текстильних, швейних виробів і
технічне обслуговування машин і обладнання», а також до
роботи на підприємствах різних форм власності з «Виробництва
трикотажного полотна», «Виробництва одягу» і «Виробництва
шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів». Може займати
первинні посади: інженера-механіка, інженера-дослідника (без
вимог до стажу роботи), інженера-конструктора, інженера-
технолога, начальника підрозділу, молодшого наукового
працівника, викладача, асистента.

2 Продовження освіти Навчання на третьому рівні вищої освіти для здобуття ступеня
доктора філософії.



D Стиль та методика навчання
1 Підходи до викладання

та навчання
Компетентнісний, студентоцентрований, проблемо-орієнтований
підходи та самонавчання. Освітній процес здійснюється за
такими формами: лекції, лабораторні роботи, практичні заняття,
самостійна робота на основі підручників та конспектів,
самостійна робота в Модульному середовищі освітнього процесу
університету, консультації із викладачами, підготовка та захист
курсових проектів.

2 Методи оцінювання Тестування знань, усні презентації, звіти про лабораторні роботи,
звіти про практику, контрольні роботи, курсові (проектні)
роботи, усні та письмові екзамени, захист дипломного проекту.

E Програмні компетентності
1 Загальні (універсальні) Соціально-особистісні: розуміння та сприйняття етичних норм

поведінки відносно інших людей і відносно природи (принцип
біоетики); розуміння  необхідності та дотримання норм
здорового способу життя; здатність учитися; здатність до
критики та самокритики; креативність, здатність до системного
мислення; адаптивність і комунікабельність; турбота про якість
виконуваної роботи; толерантність; екологічна грамотність.
Загальнонаукові: базові уявлення про основи філософії,
психології, педагогіки, 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; базові
знання фундаментальних розділів математики, в обсязі,
необхідному для володіння математичним апаратом відповідної
галузі знань, здатність використовувати математичні методи в
обраній професії; базові знання в галузі інформатики й сучасних
інформаційних технологій; навички використання програмних
засобів і навички роботи в комп’ютерних мережах, уміння
створювати бази даних і використовувати інтернет-ресурси;
базові знання фундаментальних наук, в обсязі, необхідному для
освоєння загально-професійних дисциплін; базові знання в
галузі, необхідні для освоєння загально-професійних дисциплін.
Інструментальні: здатність до письмової й усної комунікації
рідною мовою; знання іншої мови (мов); навички роботи з
комп’ютером; навички управління інформацією; дослідницькі
навички;

2 Спеціальні (фахові) Загально-професійні: базові уявлення про різноманітність
обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування
володіння методами опису, ідентифікації, класифікації в межах
УДК і МПК сучасні уявлення про принципи структурної й
функціональної організації механіко-технологічних систем;
здатність застосовувати основні методи структурного аналізу
технологічних машин; здатність застосовувати основні методи
кінематичного і динамічного аналізу технологічних машин
здатність виконувати метричний (геометричний) синтез цільових
механізмів технологічних машин галузі; здатність розробляти
пристрої для експериментального дослідження механізмів і
машин галузі
здатність застосовувати сучасні експериментальні методи
дослідження машин галузі; здатність застосовувати
обчислювальний експеримент при дослідження робочих процесів



і машин галузі; здатність і навики застосування механотроніки
для  циклового керування машинами галузу; базові уявлення про
застосування мехатроніки для автоматизації машин і механіко-
технологічних систем; сучасні уявлення про застосування
програмуємих логічних контролерів фірм «Festo» і «Simens» для
автоматизації циклових механічних систем; знання й
застосування на практиці АЦПУ типу «Акон» для тензометрії
переміщень, швидкостей та прискорень ланок механізмів
технологічних машин галузі; сучасні уявлення про числове
програмну управління (тип CNC) машинами галузі і верстатами
машинобудування; знання основ стандарту МЭК 61131-3,
стандартів дослідницьких робіт і законодавства України в галузі
галузевого машинобудування
здатність організувати роботу відповідно до вимог безпеки
життєдіяльності; здатність до ділових комунікацій у професійній
сфері, знання основ ділового спілкування, навички роботи в
команді; уміння вести дискусію й викладати дисципліни за
спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування».
Спеціалізовано-професійні: здатність використовувати
професійно профільовані знання для метричного синтезу при
проектуванні нових машин і вдосконаленні існуючих; здатність
використовувати професійно профільовані знання для
визначення фізико-механічних властивостей матеріалів і
напівфабрикатів, які обробляються на машинах і в апаратах
легкої промисловості та побутового обслуговування; здатність
використовувати професійно профільовані знання в галузі
структурного аналізу механізмів і машин; здатність
використовувати професійно профільовані знання в галузі
кінематичного аналізу механізмів і машин; здатність
використовувати профільовані знання в галузі динамічного
аналізу механізмів і машин; здатність використовувати
професійно профільовані знання для структурного синтезу
механізмів і машин; здатність використовувати професійно
профільовані знання для динамічного синтезу механізмів і
машин; здатність використовувати профільовані знання для
користування мовами програмування промислових контролерів
за стандартом МЭК 61131-3.

F Програмні результати навчання
 Знати дослідницький супровід інноваційних проектно-конструкторських та проектно-

технологічних розробок.
 Вміти визначати технічний рівень та якості об’єктів проектно-конструкторських та

проектно-технологічних розробок.
 Вміти розробляти документацію та рекомендації для реалізації досліджень та проектів.
 Вміти розробляти дослідницьке обладнання для реалізації інноваційних проектів.
 Вміти розробляти моделі випускника ВНЗ у складі групи фахівців сфери праці,

науковців, методистів та викладачів.
 Вміти проводити організацію підготовки виробництва та впровадження у виробництво

нових технологічних процесів.
 Вміти організувати випробування та введення в експлуатацію інструмента та

обладнання.
 Здатний продемонструвати організацію особистої діяльності та відносини з

колективом.
 Вміти організувати роботу в колективі.
 Знати та вміти впорядковувати документацію.



 Вміти виконувати математичні дослідження та розрахунки параметрів.
 Вміти визначати експлуатаційну придатність технологічного обладнання галузі та

виконувати дослідницький супровід експлуатації та процесів роботи ним.
 Вміти здійснювати науково-технічне дослідження виробів підприємств, зокрема,

технологічного обладнання галузі різного призначення.
 Здатен здійснювати навчальну та навчально-методичну діяльність.


