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1. Профіль програми
спеціальність 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»
1 - Загальна інформація
Повна назва закладу вищої Херсонський національний технічний університет
освіти
та
структурного Факультет інженерії та транспорту
Кафедра автоматизації, робототехніки і мехатроніки
підрозділу (кафедри)
Ступінь вищої освіти та назва Бакалавр з автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих
кваліфікації мовою оригіналу / технологій
Bachelor of Automation and Сomputer-Integrated
англійською мовою
Technologies
Офіційна
назва
освітньої Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Automation and Сomputer-Integrated Technologies
програми
Тип диплому та обсяг освітньої Диплом бакалавра, одиничний ступінь.
Обсяг кредитів ЄКТС:
програми
- на базі повної загальної середньої освіти становить 240
кредитів;
- на базі ступеня «молодший бакалавр» (освітньокваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст») заклад
вищої освіти має право визнати та перезарахувати
кредити ЄКТС, отримані в межах попередньої освітньої
програми підготовки молодшого бакалавра (молодшого
спеціаліста) не більше ніж 30 кредитів ЄКТС.
Національне агентство із забезпечення якості вищої
Організація, що акредитує
освіти, Україна
НРК України – 7 рівень, QF-EHEA – перший цикл,
Цикл/рівень
EQF-LLL – 6 рівень
Повна загальна середня освіта, ОКР молодший
Передумови
спеціаліст, ОР молодший бакалавр
українська мова
Мова викладання
Вводиться в дію з 01.09.2020 р.
Термін дії освітньої програми
Інтернет-адреса
постійного http://kntu.net.ua/ukr/Abiturientu/IInformaciyaрозміщення
опису
освітньої vstupnikam/Osvitn-o-profesijni-programi/Pershij-bakalavrskij-riven-vischoyi-osviti
програми
2 – Мета освітньої програми
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
системи,
обґрунтування вибору технічних засобів автоматизації,
проектування та розроблення прикладного програмного
забезпечення різного призначення.
3 - Характеристика освітньої програми
Об'єкт: технічне, програмне, математичне, інформаційне
Предметна область
та організаційне забезпечення систем автоматизації для
збору, передавання і опрацювання інформації об’єктів та
процесів у різних галузях діяльності з використанням
сучасної мікропроцесорної і комп’ютерної техніки,
спеціалізованого прикладного програмного забезпечення
та інформаційних технологій.
Теоретичний зміст предметної області: поняття та
принципи теорії автоматичного керування, систем
автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій.

Методи, методики та технології. Здобувач має оволодіти
методами та програмними засобами моделювання,
проектування, автоматизованого керування складними
організаційно-технічними об’єктами, інформаційними
технологіями; знаннями технічних засобів автоматизації,
вміннями розробляти прикладне програмне забезпечення
різного призначення для систем автоматизації.
Інструменти та обладнання: сучасні програмно-технічні
засоби та комп’ютерно-інтегровані технології для
проектування, моделювання, дослідження та експлуатації
систем автоматизації.
Освітньо-професійна.
Орієнтація освітньої програми
Базується на загальновідомих положеннях та результатах
сучасних наукових досліджень у сфері автоматизації та
комп’ютерно-інтегрованих технологій, в моделюванні,
проектуванні, дослідженні та експлуатації систем
автоматизації та орієнтує на актуальні спеціалізації, в
рамках яких можлива подальша професійна та наукова
кар’єра.
Основний
фокус
освітньої Програма спеціальності «Автоматизація та комп’ютерноінтегровані технології» орієнтована на підвищення
програми та спеціалізації
ефективності проектних рішень, їх розробці та
удосконаленні в науці, техніці, на промислових та
інфраструктурних об’єктах. Студенти вивчатимуть
сучасні і перспективні методи проектування, монтажу,
налагодження, експлуатації та ремонту автоматизованих
та комп’ютеризованих систем керування технологічними
процесами, а також прийматимуть участь у наукових
дослідженнях в галузі вдосконалення автоматизованих
систем.
Ця програма узагальнює вимоги з боку держави, світового
співтовариства та споживачів випускників до змісту вищої
освіти. Програма відображає соціальне замовлення на
підготовку фахівця з урахуванням аналізу професійної
діяльності та вимог до змісту вищої освіти з боку держави
та окремих замовників фахівців.
Освітня програма встановлює галузеві кваліфікаційні
вимоги до соціально-виробничої діяльності випускників
вищого
навчального
закладу
зі
спеціальності
«Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»
першого (бакалаврського) рівня і державні вимоги до
властивостей та якостей особи, що здобула певний
освітній рівень відповідного фахового спрямування.
Ключові слова: автоматизація, комп’ютерно-інтегровані
технології, комп’ютеризовані системи управління.
Концепція та освітня програма підготовки фахівців
Особливості програми
першого (бакалаврського) рівня відповідає стандартній
освітній програмі підготовки бакалаврів у більшості
університетів світу. Освітня програма в рамках
університетських підписаних угод щодо європейської
науково-освітньої інтеграції надає змогу майбутнім
бакалаврам пройти стажування за кордоном та включає в
себе програму академічної мобільності.
Протягом
навчання
застосовуються
інноваційні
технології
електронного
навчання
на
власних
віртуальних навчальних ресурсах.

Придатність до
працевлаштування

4 – Придатність випускників
до працевлаштування та подальшого навчання
Професійна діяльність як фахівця з розробки
математичного,
інформаційного,
програмного
та
апаратного
забезпечення
комп’ютеризованих,
інформаційно-керуючих та автоматизованих систем, у
галузі автоматизації та приладобудування.
Випускники можуть працювати за професіями згідно з
Національним класифікатором професій ДК 003:2010:
– інженер з автоматизованих систем керування
виробництвом;
– інженер з механізації та автоматизації виробничих
процесів;
– інженер з налагодження й випробувань систем
автоматизації;
– інженер з ремонту технічних засобів автоматизації;
– контролер роботів;
– технічний фахівець в галузі автоматизації;
– технік з автоматизації виробничих процесів;
– технік з метрології;
– технік обчислювального (інформаційнообчислювального) центру;
– технік-оператор електронного устаткування;
– технік - програміст;
– технік з системного адміністрування;
– технік - електрик;
– фахівець з розробки та тестування програмного
забезпечення.

Подальше навчання

Викладання та навчання

Оцінювання

Інтегральна компетентність

Загальні компетентності
(ЗК)

Можливість
продовження
освіти
(магістерським) рівнем вищої освіти.

за

другим

5 – Викладання та оцінювання
Освітня програма забезпечує студентоцентроване,
проблемно-орієнтоване навчання, електронне навчання в
системі Moodle, самонавчання.
Викладання проводиться у вигляді: лекції, мультимедійні
лекції, інтерактивні лекції, семінари, практичні заняття,
лабораторні роботи, самостійне навчання, індивідуальні
заняття тощо.
Тестування знань, презентації, письмові та усні заліки,
письмові та усні екзамени, звіти з лабораторних та
практичних робіт, звіти про практику, контрольні роботи,
розрахунково-графічні роботи, поточний контроль, захист
курсових робіт (проектів), захист кваліфікаційної роботи
бакалавра.
6 – Програмні компетентності
Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та
практичні проблеми, що характеризуються комплексністю
та невизначеністю умов, під час професійної діяльності у
галузі автоматизації, або у процесі навчання, що
передбачає застосування теорій та методів галузі.
ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних
ситуаціях.
ЗК2. Здатність спілкуватися державною мовою як усно,

Фахові компетентності
спеціальності (ФК)

так і письмово.
ЗК3. Здатність спілкуватися іноземною мовою.
ЗК4. Навички
використання
інформаційних
та
комунікаційних технологій.
ЗК5. Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу
інформації з різних джерел.
ЗК6. Навички здійснення безпечної діяльності.
ЗК7. Прагнення
до
збереження
навколишнього
середовища.
ЗК8. Здатність працювати в команді.
ЗК9. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як
члена
суспільства,
усвідомлювати
цінності
громадянського (вільного демократичного) суспільства
та необхідність його сталого розвитку, верховенства
права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
ЗК10. Здатність зберігати та примножувати моральні,
культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на
основі розуміння історії та закономірностей розвитку
предметної області, її місця у загальній системі знань про
природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і
технологій, використовувати різні види та форми рухової
активності для активного відпочинку та ведення
здорового способу життя.
ФК1. Здатність застосовувати знання математики, в
обсязі, необхідному для використання математичних
методів для аналізу і синтезу систем автоматизації.
ФК2. Здатність
застосовувати
знання
фізики,
електротехніки, електроніки і мікропроцесорної техніки,
в обсязі, необхідному для розуміння процесів в системах
автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологіях.
ФК3. Здатність виконувати аналіз об’єктів автоматизації
на основі знань про процеси, що в них відбуваються та
застосовувати методи теорії автоматичного керування
для дослідження,
аналізу та синтезу систем
автоматичного керування.
ФК4. Здатність застосовувати методи системного
аналізу, математичного моделювання, ідентифікації та
числові методи для розроблення математичних моделей
окремих елементів та систем автоматизації в цілому, для
аналізу якості їх функціонування із використанням
новітніх комп’ютерних технологій.
ФК5. Здатність обґрунтовувати вибір технічних засобів
автоматизації на основі розуміння принципів їх роботи,
аналізу їх властивостей, призначення і технічних
характеристик з урахуванням вимог до системи
автоматизації і експлуатаційних умов; налагоджувати
технічні засоби автоматизації та системи керування.
ФК6. Здатність
використовувати
для
вирішення
професійних завдань новітні технології у галузі
автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій,
зокрема, проектування багаторівневих систем керування,
збору даних та їх архівування для формування бази даних
параметрів процесу та їх візуалізації за допомогою
засобів людино-машинного інтерфейсу.
ФК7. Здатність
обґрунтовувати
вибір
технічної

структури та уміти розробляти прикладне програмне
забезпечення для мікропроцесорних систем керування на
базі локальних засобів автоматизації, промислових
логічних контролерів та програмованих логічних
матриць і сигнальних процесорів.
ФК8. Здатність проектування систем автоматизації з
врахуванням вимог відповідних нормативно-правових
документів та міжнародних стандартів.
ФК9. Здатність
вільно
користуватись
сучасними
комп’ютерними та інформаційними технологіями для
вирішення професійних завдань, програмувати та
використовувати
прикладні
та
спеціалізовані
комп’ютерно-інтегровані середовища для вирішення
задач автоматизації.
ФК10. Здатність враховувати соціальні, екологічні, етичні,
економічні аспекти, вимоги охорони праці, виробничої
санітарії і пожежної безпеки під час формування
технічних рішень.
ФК11. Врахування
комерційного
та
економічного
контексту при проектуванні систем автоматизації.
7 – Програмні результати навчання (ПРН)
ПРН1. Знати лінійну та векторну алгебру, диференціальне та інтегральне числення, функції
багатьох змінних, функціональні ряди, диференціальні рівняння для функції однієї та
багатьох змінних, операційне числення, теорія функції комплексної змінної, теорія
ймовірностей та математичну статистику, теорію випадкових процесів в обсязі, необхідному
для користування математичним апаратом та методами у галузі автоматизації.
ПРН2. Знати фізику, електротехніку, електроніку та схемотехніку, мікропроцесорну техніку
на рівні, необхідному для розв’язання типових задач і проблем автоматизації.
ПРН3. Вміти застосовувати сучасні інформаційні технології та мати навички розробляти
алгоритми та комп’ютерні програми з використанням мов високого рівня та технологій
обۥєктно-орієнтованого програмування, створювати бази даних та використовувати інтернетресурси.
ПРН4. Розуміти суть процесів, що відбуваються в об’єктах автоматизації (за галузями
діяльності) та вміти проводити аналіз об’єктів автоматизації і обґрунтовувати вибір
структури, алгоритмів та схем керування ними на основі результатів дослідження їх
властивостей.
ПРН5. Вміти застосовувати методи теорії автоматичного керування для дослідження, аналізу
та синтезу систем автоматичного керування.
ПРН6. Вміти застосовувати методи системного аналізу, моделювання, ідентифікації та
числові методи для розроблення математичних та імітаційних моделей окремих елементів та
систем автоматизації в цілому, для аналізу якості їх функціонування із використанням
новітніх комп’ютерних технологій.
ПРН7. Вміти застосовувати знання про основні принципи та методи вимірювання фізичних
величин і основних технологічних параметрів для обґрунтування вибору засобів вимірювань
та оцінювання їх метрологічних характеристик.
ПРН8. Знати принципи роботи технічних засобів автоматизації та вміти обґрунтувати їх вибір
на основі аналізу їх властивостей, призначення і технічних характеристик з урахуванням
вимог до системи автоматизації та експлуатаційних умов; мати навички налагодження
технічних засобів автоматизації та систем керування.
ПРН9. Вміти проектувати багаторівневі системи керування і збору даних для формування
бази параметрів процесу та їх візуалізації за допомогою засобів машино-людинноо
інтерфейсу, використовуючи новітні комп’ютерно-інтегровані технологій.
ПРН10. Вміти обґрунтовувати вибір структури та розробляти прикладне програмне
забезпечення для мікропроцесорних систем управління на базі локальних засобів
автоматизації, промислових логічних контролерів та програмованих логічних матриць і

сигнальних процесорів.
ПРН11. Вміти виконувати роботи з проектування систем автоматизації, знати зміст і правила
оформлення проектних матеріалів, склад проектної документації та послідовність виконання
проектних робіт з врахуванням вимог відповідних нормативно-правових документів та
міжнародних стандартів.
ПРН12. Вміти використовувати різноманітне спеціалізоване програмне забезпечення для
розв’язування типових інженерних задач у галузі автоматизації, зокрема,математичного
моделювання, автоматизованого проектування, керування базами даних, методів
комп’ютерної графіки.
ПРН13. Вміти враховувати соціальні, екологічні, етичні, економічні аспекти, вимоги охорони
праці, виробничої санітарії і пожежної безпеки під час формування технічних рішень. Вміти
використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення
здорового способу життя.
ПРН14. Вміти використовувати у виробничій та соціальній діяльності фундаментальні поняття
і категорії державотворення для обґрунтовування власних світоглядних позицій та політичних
переконань з урахуванням процесів соціально-політичної історії України, правових засад та
етичних норм.
8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми
До реалізації програми залучаються науково-педагогічні
Кадрове забезпечення
працівники що мають стаж науково-педагогічної
діяльності понад два роки та рівень наукової та
професійної активності, який засвідчується виконанням не
менше чотирьох видів та результатів з перелічених у
пункті 30 Ліцензійних умов. Науково-педагогічні
працівники один раз на п’ять років проходять стажування.
Матеріально-технічне
забезпечення

Використання комп’ютеризованих класів, проекційної
техніки, спеціалізованих лабораторій, стендів та
використання сучасних прикладних програм: Trace Mode,
Step 7, WinCC, Delphi, Matlab, MathCad, МS Office, PCAD,
Proteus, Компас.

Інформаційне та навчально- Використання віртуального навчального середовища та
авторських розробок науково-педагогічних працівників.
методичне забезпечення
Національна
мобільність

Міжнародна
мобільність

9 – Академічна мобільність
кредитна На загальних підставах в межах України.
На основі двосторонніх договорів між Херсонським
національним технічним університетом та технічними
університетами України.
кредитна У рамках програми ЄС Еразмус+ на основі двосторонніх
договорів між Херсонським національним технічним
університетом та навчальними закладами країнпартнерів.

Навчання іноземних здобувачів Можливе, після вивчення курсу української мови.
вищої освіти

2. Перелік компонент освітньо-професійної програми
Код
навчальної
дисципліни

Компоненти освітньої програми
Кількість
(навчальні дисципліни, курсові проекти
кредитів
(роботи), практики, кваліфікаційна робота)
Нормативні компоненти ОП
НК 01
Українська мова (за професійним спрямуванням)
3,0
НК 02
Історія та соціальна культура України
5,0
НК 03
Іноземна мова
5,0
НК 04
Право і політологія
3,0
НК 05
Філософія
4,0
НК 06
Безпека життєдіяльності
3,0
НК 07
Вища математика
18,0
Теорія ймовірностей, випадкові процеси та мат.
НК 08
3,0
статистика
НК 09
Фізика
10,0
НК 11
Інженерна та комп'ютерна графіка
5,0
НК 12
Числові методи
4,0
НК 13
Алгоритмізація і програмування
5,0
НК 14
Сучасні технологі програмування
3,0
НК 15
Основи комп'ютерної електроніки
9,0
НК 16
Електроніка та мікросхемотехніка
11,0
в тому числі КП з Е і М
НК 16
Мікропроцесорні системи
8,0
в тому числі КП з МС
НК 17
Ідентифікація і моделювання процесів і систем
3,0
НК 18
Теорія автоматичного управління
12,0
НК 19
Метрологія і вимірювання
3,0
НК 20
Основи дискретної математики
6,0
Технологічні вимірювання і основи обробки
НК 21
4,0
інформації
НК 22
Теорія систем та системний аналіз
4,0
Економіка, організація і планування
НК 23
3,0
виробництва
НК 24
Основи комп'ютерно - інтегрованого управління
3,0
НК 25
Системи управління базами даних
4,0
НК 26
Основи систем автоматизованого проектування
3,0
Конструювання і технологія проектування
НК 27
4,0
систем автоматики
НК 28
Технічні засоби автоматизації
5,0
в тому числі КП з ТЗА
НК 29
Програмні засоби систем управління
3,0
НК 30
Проектування систем автоматизації
6,0
в тому числі КП з ПСА
НК 31
Виробнича (технологічна) практика
3,0
НК 32
Виробнича (переддипломна) практика
6,0
НК 33
Атестація здобувачів вищої освіти
9,0
Загальний обсяг нормативних компонент
180,0
Вибіркові компоненти ОП
Вибір з каталогу
ВК 01
Дисципліна 1
5,0
ВК 02
Дисципліна 2
5,0
ВК 03
Дисципліна 3
5,0
ВК 04
Дисципліна 4
5,0

Форма
підсумкового
контролю
екзамен
екзамен
залік, екзамен
залік
екзамен
екзамен
екзамен
екзамен
екзамен
екзамен
залік
залік
залік
залік, екзамен
екзамен
екзамен
залік
екзамен
залік
екзамен
екзамен
екзамен
залік
екзамен
екзамен
залік
залік
екзамен
залік
екзамен

залік
залік
залік
залік

ВК 05
ВК 06
Разом

Дисципліна 5
Дисципліна 6

4,0
4,0
28,0

залік
залік

Вибір за блоками
Блок 1 Комп'ютеризовані системи управління та автоматика
ВБ 1.01
Системне програмування
5,0
залік
ВБ 1.02
Промислові мережі
5,0
екзамен
ВБ 1.03
Проектування мікропрограмних автоматів
5,0
екзамен
ВБ 1.04
Комп'ютеризовані системи управління
5,0
екзамен
Разом за блоком
20,0
Блок 2 Автоматизоване управління технологічними процесами
Типові виробничі процеси і обладнання систем
ВБ 2.01
5,0
автоматизації
ВБ 2.02
Спеціальні вимірювання і прилади
5,0
ВБ 2.03
Автоматизований електропривод
5,0
Автоматизація технологічний процесів і
ВБ 2.04
5,0
виробництв
Разом за блоком
20,0

залік
екзамен
екзамен
екзамен

Блок 3 Автоматизовані робототехнічні системи та мехатроніка
ВБ 3.01
Теоретична механіка
5,0
залік
ВБ 3.02
Мехатроніка
5,0
екзамен
ВБ 3.03
Основи управління робототехнічними системами
5,0
екзамен
ВБ 3.04
Робототехніка та гнучкі автоматизовані
5,0
екзамен
виробництва
Разом за блоком
20,0
Пакетна програма
ПП01
Дисципліна 1
3,0
залік
ПП02
Дисципліна 2
3,0
залік
ПП03
Дисципліна 3
3,0
залік
ПП04
Дисципліна 4
3,0
залік
Разом за пакетною програмою
12,0
Загальний обсяг вибіркових компонент:
60,0
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ
240,0

3. Форма атестації здобувачів вищої освіти
Атестація випускників освітньої програми спеціальності 151
«Автоматизація
та
комп’ютерно-інтегровані
технології»
здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи
Кваліфікаційна робота передбачає розв’язання складного
спеціалізованого завдання або практичної проблеми із
застосуванням
теорій
та
методів
спеціальності,
що
характеризується комплексністю та невизначеністю умов, під час
професійної діяльності у галузі автоматизації. Кваліфікаційна
робота має бути перевірена на плагіат. Кваліфікаційна робота має
бути оприлюднена на офіційному сайті закладу вищої освіти або
його структурного підрозділу або у репозитарії закладу вищої
освіти.

Форми атестації
здобувачів вищої освіти
Вимоги до
кваліфікаційної роботи

4. Матриця відповідності визначених Стандартом програмних результатів
навчання та компетентностей
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