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Преамбула
Освітня програма (ОП) підготовки бакалавра зі спеціальності 151
«Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» випускника ТНТУ є
тимчасовим нормативним документом, в якому узагальнюється зміст освіти,
тобто відображаються цілі освітньої та професійної підготовки, визначається
місце фахівця в структурі господарства держави і вимоги до його
компетентностей та інших соціально важливих властивостей і якостей.
Внесено Тернопільським національним технічним університетом імені
Івана Пулюя як тимчасовий документ до введення в дію складових галузевих
стандартів вищої освіти України з галузі знань 15 «Автоматизація та
приладобудування» за спеціальністю 151 «Автоматизація та комп’ютерноінтегровані технології».
Затверджено як тимчасовий документ ректором Тернопільського
національного технічного університету імені Івана Пулюя, наказ № ___ від
«___» 2016 р.
РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ
1. Стухляк Петро Данилович – д.т.н., професор, професор
комп’ютерно-інтегрованих технологій – голова робочої групи.
2. Марущак Павло Орестович – д.т.н., професор, завідувач
автоматизації технологічних процесів і виробництв.
3. Микитишин Андрій Григорович – к.т.н., доцент, завідувач
кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій.
4. Савків Володимир Богданович – к.т.н., доцент, доцент
автоматизації технологічних процесів і виробництв.

кафедри
кафедри
кафедри
кафедри

І Загальна характеристика
Рівень вищої освіти –
Ступінь вищої освіти –
Назва галузі знань –
Назва спеціальності –

FQ-EHEA – перший цикл, EQF LLL – 6 рівень,
HPK – 6 рівень / Бакалавр.
бакалавр
15 «Автоматизація та приладобудування»
151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані
технології»

Обмеження щодо
форм навчання –
немає
Освітня кваліфікація –
бакалавр
Професійна(і) кваліфікації – технік із конфігурованої комп’ютерної системи;
технік
обчислювального
(інформаційнообчислювального) центру; технік-конструктор
(електроніка); технік-технолог (електроніка)
Кваліфікація в дипломі –
бакалавр з автоматизації та комп’ютерноінтегрованих технологій
Опис предметної області
Область професійної діяльності випускників включає: сукупність засобів
і методів діяльності, спрямованих на автоматизацію діючих і створення нових
автоматизованих та автоматичних технологій і виробництв, які забезпечують
випуск конкурентоспроможної продукції; розробку засобів і систем
автоматизації та управління різного призначення, в тому числі життєвим
циклом продукції та її якістю, стосовно до конкретних умов виробництва на
основі вітчизняних і міжнародних нормативних документів; проектування і
вдосконалення структур і процесів промислових підприємств в рамках єдиного
інформаційного простору; створення і застосування алгоритмічного,
апаратного та програмного забезпечення систем автоматизації, управління
технологічними процесами і виробництвами, що забезпечують випуск
високоякісної, безпечної, конкурентоспроможної продукції та звільняють
людину повністю або частково від безпосередньої участі в процесах отримання,
трансформації, передачі, використання, захисту інформації та управління
виробництвом; забезпечення високоефективного функціонування засобів і
систем автоматизації, управління, контролю і випробувань відповідно до
заданих вимог при дотриманні правил експлуатації та безпеки.
Академічні та професійні права випускників
Можливість навчання за програмою другого циклу FQ-EHEA, 7 рівня EQF-LLL
та 7 рівня HPK.
Працевлаштування випускників (тільки для регульованих професій)
Технік із конфігурованої комп’ютерної системи; технік обчислювального
(інформаційно-обчислювального) центру; технік-конструктор (електроніка);
технік-технолог (електроніка).

ІІ Обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного ступеня
вищої освіти
Обсяг освітньої програми становить 240 кредитів ЄКТС.
ІII Перелік компетентностей випускника
Інтегральна компетентність
Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні
проблеми в галузі автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій або у
процесі навчання, що передбачає: застосування методів теорії автоматичного
керування, методів математичного моделювання та системного аналізу;
застосування сучасної мікропроцесорної техніки та програмованих логічних
контролерів;
застосування
інформаційних
технологій,
наукомістких
комп’ютерних технологій, систем автоматизованого проектування, програмних
систем інженерного аналізу і комп’ютерного інжинірингу; управління
проектами, маркетингу, які характеризується комплексністю та невизначеністю
умов.
Загальні компетентності
1. Організованість, дисциплінованість. Інтелігентність, дотримання етичних
норм поведінки. Здатність до критики й самокритики, толерантність.
Адаптивність і комунікабельність (ЗК1).
2. Відповідальність, турбота про якість виконання роботи. Чесність, порядність
(ЗК2).
3. Ініціативність, наполегливість у досягненні мети. Працездатність, здатність
до самовдосконалення (ЗК3).
4. Креативність, здатність до системного мислення (ЗК4).
5. Розуміння необхідності, дотримання правил безпеки життєдіяльності та
виконання вимог охорони праці. Екологічна грамотність. Орієнтація на
досягнення життєвого успіху та здорового способу життя (ЗК5).
6. Базові знання основ філософії, психології, педагогіки, що сприяють розвитку
загальної культури й соціалізації особистості, схильності до естетичних
цінностей та уміння їх використовувати в професійній і соціальній
діяльності (ЗК6).
7. Здатність до роботи в команді (ЗК7).
8. Здатність до аналізу та синтезу науково-технічної, природничо-наукової та
загальнонаукової інформації (ЗК8).
9. Здатність до письмової й усної комунікації рідною мовою (ЗК9).
10.Знання англійської та інших мов (ЗК10).

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності
1. Здатність застосовувати математичну символіку та математичний апарат при
розв’язанні прикладних і наукових завдань в галузі автоматизації та
приладобудування (СК1).
2. Здатність застосовувати закони i моделi механiки, електрики та магнетизму,
коливань i хвиль, квантової фiзики, статистичної фiзики i термодинаміки
при моделюванні технологічних об’єктів та систем (СК2).
3. Здатність застосовувати закони хiмiчних систем, реакцiйної здатностi
речовин, хiмiчної ідентифікації при моделюванні технологічних об’єктів та
систем (СК3).
4. Здатність використовувати сучасну обчислювальну техніку, пакети
прикладних програм для вирішення завдань автоматизації виробничих
процесів (СК4).
5. Здатність розробляти системи автоматичного регулювання (САР)
параметрами технологічних об’єктів управління (СК5).
6. Здатність розробляти автоматизовані системи контролю (АСК)
технологічних процесів (СК6).
7. Здатність розробляти системи сигналізації, збору даних та диспетчерського
управління (СК7).
8. Здатність розробляти мікропроцесорні системи (МПС) управління
технологічними об’єктами (СК8).
9. Здатність брати участь в етапах попереднього проектування АСУ (СК9).
10.Здатність застосовувати комп’ютерні технології для побудови математичних
моделей, розробляти математичнi детермiнованi та ймовiрнiснi моделi
автоматизованих систем i процесiв (СК10).
11.Здатність проектувати програмно-технічне та інформаційне забезпечення
АСУ (СК11).
12.Здатність брати участь у проектуванні технічного забезпечення АСУ (СК12).
13.Здатність брати участь у проектуванні організаційного забезпечення АСУ
(СК13).
14.Здатність застосовувати системи автоматизованого проектування (СК14).
15.Здатність проектувати комп’ютерно-інтегровані системи управління (СК15).
16.Здатність брати участь у монтажі систем автоматизації (СК16).
17.Здатність налагоджувати САР (СК17).
18.Здатність налагоджувати АСК технологічного процесу (СК18).
19.Здатність налагоджувати системи сигналізації, збору даних та
диспетчерського управління (СК19).
20.Брати участь у налагодженні програмного забезпечення АСУ (СК20).
21.Брати участь в експлуатації та супроводженні АСУ (СК21).
22.Здатність проводити дослідження в галузі автоматизованих систем та
розробляти їх математичні моделі (СК22).
IV Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти,
сформульований у термінах результатів навчання
Уміння бакалавра визначаються за видами навчальної діяльності як

конкретизація загальних і професійних компетентностей в програмах
навчальних дисциплін, практик, індивідуальних завдань і застосовуються як
критерії відбору необхідних і достатніх знань (змістових модулів), які можна
ідентифікувати, кількісно оцінити та виміряти.
Бакалавр повинен бути готовий до вирішення таких задач професійної
діяльності:
1. Здатність до збирання та оброблення науково-технічної інформації,
вивчення передового вітчизняного і зарубіжного досвіду з обраної
проблеми; аналіз поставленого завдання в галузі автоматизації та
комп’ютерно-інтегрованих технологій на основі підбору і вивчення
літературних джерел;
2. Здатність брати участь у розробленні фізичних, математичних і
комп’ютерних моделей, призначених для виконання досліджень і рішення
науково-технічних завдань;
3. Здатність брати участь у розрахунково-експериментальних роботах в сфері
автоматизації у складі науково-дослідної групи на основі класичних і
технічних теорій і методів, досягнень техніки і технологій, в першу чергу, за
допомогою експериментального устаткування для проведення механічних
випробувань, високопродуктивних обчислювальних систем і наукомістких
комп’ютерних технологій;
4. Здатність до складання описів виконаних розрахунково-експериментальних
робіт і проектів, що розробляються, обробка і аналіз отриманих результатів,
підготовка даних для складання звітів і презентацій, підготовка доповідей,
статей і іншої науково-технічної документації;
5. Здатність брати участь в оформленні звітів і презентацій, технічної та
технологічної документації, написанні доповідей і статей на основі сучасних
офісних інформаційних технологій, текстових і графічних редакторів,
засобів друку;
6. Здатність до збору та аналізу вихідних даних для проектування технічних
засобів систем автоматизації;
7. Здатність брати участь в розробці проектів автоматизації технологічних
процесів і виробництв, управління життєвим циклом продукції та її якістю з
використанням сучасних інформаційних технологій;
8. Здатність брати участь в розрахунках і проектуванні засобів і систем
контролю;
9. Здатність до проектування архітектури апаратно-програмних комплексів
автоматизованих систем контролю і управління в різних галузях
господарства;
10.Здатність до вибору засобів автоматизації процесів і виробництв, апаратнопрограмних засобів для автоматичних і автоматизованих систем управління,
контролю, та діагностики;
11.Здатність до розробки проектної і робочої технічної документації в області
автоматизації технологічних процесів і виробництв;
12.Здатність до проведення попереднього техніко-економічного обгрунтування
проектних розрахунків;
13.Здатність брати участь в розробці заходів щодо поліпшення якості продукції,

технічного забезпечення її виготовлення, практичного впровадження заходів
на виробництві;
14.Здатність брати участь в роботах по практичному технічному оснащенні
робочих місць, розміщенні основного і допоміжного обладнання, засобів
автоматизації, управління, контролю, діагностики та випробувань;
15.Здатність до виявлення причин появи браку продукції, розробка заходів
щодо його усунення, контроль дотримання на робочих місцях технологічної
дисципліни;
16.Здатність брати участь в розробці нових автоматизованих технологій
виробництва продукції та їх впровадження;
17.Здатність брати участь у впровадженні результатів науково-технічних і
проектно-конструкторських розробок в реальний сектор економіки;
18.Здатність брати участь в організації роботи, спрямованої на формування
творчого характеру діяльності невеликих колективів, які працюють в сфері
автоматизації виробничих процесів;
19.Здатність брати участь у роботах з пошуку оптимальних рішень при
створенні окремих видів продукції з урахуванням вимог довговічності,
безпеки життєдіяльності, якості, вартості, термінів виконання і
конкурентоспроможності;
20.Здатність брати участь в розробці планів на окремі види робіт і контроль їх
виконання.
V Форми атестації здобувачів вищої освіти
Формою підсумкової атестації бакалавра з автоматизації та комп’ютерноінтегрованих технологій є екзамен з фаху.
VI Перелік нормативних документів, на яких базується освітня програма
Ця освітня програма базується на таких нормативних документах:
- закон України «Про вищу освіту»;
- постанова кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р.
№ 266 «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей,
за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти»;
- «Положення
про
організацію
освітнього
процесу
в
Тернопільському національному технічному університеті імені
Івана Пулюя» від 19 травня 2015 року.

