
Профіль освітньої програми 

Загальна інформація
Офіційна назва 
освітньої програми

Системна інженерія

Спеціальність 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Галузь знань 15 – Автоматизація та приладобудування
Ступінь вищої 
освіти та назва 
кваліфікації мовою 
оригіналу

Магістр з автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій

Тип диплому та 
обсяг освітньої 
програми

Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС, термін навчання 
1 рік 4 місяці

Наявність 
акредитації
Цикл/рівень Другий (магістерський) рівень 

НРК України –8 рівень 
FQ-EHEA – другий цикл 
ЕQF-LLL – 7 рівень

Вимоги до рівня 
освіти вступника

На базі першого (бакалаврського) рівня, або освітньо-
кваліфікаційного рівня спеціаліста

Мова(и) викладання Українська, англійська
Термін дії освітньої 
програми

Мета освітньої програми
Мета  освітньої  програми  –  підготовка  фахівців,  здатних  до
комплексного розв’язання  складних задач і  проблем розроблення
нових і вдосконалення, модернізації та експлуатації існуючих систем
автоматизації та їх елементів, що передбачає проведення досліджень
та/або здійснення інновацій, оновлення та інтеграції знань в умовах
неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог.

Характеристика освітньої програми
Предметна область Об’єктами  вивчення  та  діяльності магістрів  із  автоматизації  та

комп’ютерно-інтегрованих  технологій  є:  об’єкти  керування
(технологічні  процеси,  виробництва,  організаційні  структури),
технічне,  інформаційне,  математичне,  програмне  та  організаційне
забезпечення систем автоматизації у різних галузях.

Орієнтація освітньої
програми

загальна

Основний фокус 
освітньої програми 
та спеціалізації

Сучасні  методи  та  засоби,  які  застосовують  для  аналізу,  синтезу,
проектування,  налагодження,  модернізації  та  експлуатації  систем
автоматизації  та  комп’ютерно-інтегрованих  технологій; методи
наукових  досліджень  об’єктів  керування  та  систем  автоматизації
складних  організаційно-технічних  об’єктів;  методології
моделювання  складних  систем  на  основі  методів  та  принципів
системного  аналізу;  методи  автоматичного  керування;  теорія
інформації; теорія математичного моделювання і оптимізації; теорія
алгоритмів; методи штучного інтелекту.

Особливості 
програми

Придатність випускників 
до працевлаштування та подальшого навчання

Придатність до Професійна діяльність як фахівця з  автоматизації  та комп’ютерно-



працевлаштування інтегрованих  технологій,  зокрема  автоматизації  виробничих
процесів, розробки математичного, інформаційного та програмного
забезпечення інформаційних систем.

Випускники можуть працювати за професіями згідно з 
Національним класифікатором професій ДК 003:2010:
2. Професіонали
21. Професіонали в галузі фізичних, математичних та технічних наук
213. Професіонали в галузі обчислень (комп'ютеризації)

2131. Професіонали в галузі обчислювальних систем
2131.1- Інженер з комп'ютерних систем 
2131.2 - Інженер з програмного забезпечення комп'ютерів
2131.2 - Інженер-дослідник з комп'ютеризованих систем та 
автоматики 
2131.2 - Конструктор комп'ютерних систем
2132.2 - Програміст прикладний

            2144. Професіонали в галузі електроніки та телекомунікацій 
Подальше навчання Можливості продовження освіти за третім (освітньо-науковим) 

рівнем вищої освіти для здобуття ступені доктора філософії.
Викладання та оцінювання

Викладання та 
навчання

Дуальне навчання, студентсько-центроване навчання, самонавчання,
проблемно-орієнтоване навчання, навчання через науково-дослідну і
переддипломну практику.

Оцінювання Випускна атестація  проводиться  на основі  оцінювання результатів
навчання та рівня сформованості компетентностей. 
Атестація здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної
роботи. 
Атестація  здійснюється  атестаційною  комісією,  до  складу  якої
можуть  включатися  представники  роботодавців  та  їх  об’єднань.
Атестація здійснюється відкрито і гласно.
Процедура перевірки на плагіат визначається ЗВО.
Порядок та вимоги до оприлюднення визначаються ЗВО зокрема на
офіційному сайті закладу вищої освіти або його підрозділу повинна
бути оприлюднена кваліфікаційна робота цілком та/або її реферат.

Програмні результати навчання
Програмні результати
навчання, визначені 
стандартом 

ПР1.  Вміти  застосовувати  інтелектуальні  методи  управління  для
створення  високо  ефективних  систем  автоматизації  на  основі
використання баз даних, баз знань та методів штучного інтелекту.
ПР2.  Вміти  створювати  високонадійні  системи  автоматизації  на
основі  сучасних   положень  теорії  надійності,  функціональної
безпеки  програмних  та  технічних  засобів,  аналізу  та  зменшення
ризиків в складних системах.
ПР3.  Вміти  застосовувати  сучасні  методи  моделювання  та
оптимізації  для  дослідження  та  створення  ефективних  систем
керування складними технологічними та  організаційно-технічними
об’єктами.
ПР4.  Вміти  розробляти  комп’ютерно-інтегровані  системи
управління  та  програмно-технічні  комплекси  на  базі  промислових
контролерів, засобів людино-машинного інтерфейсу  і промислових
інформаційних мереж.
ПР5.  Мати  навички  розроблення  спеціалізованого  програмного
забезпечення  для  мікропроцесорних  систем  управління,
програмованих  контролерів  та  засобів  людино-машинного
інтерфейсу.
ПР6.  Вміти  виконувати  аналіз  та  опрацювання  інформації,

http://www.dk003.com/?code=21
http://www.dk003.com/?code=2131
http://www.dk003.com/?code=213


проводити  патентні  дослідження  з  метою  прийняття  ефективних
рішень,  забезпечення  патентної  чистоти  нових  проектних  рішень,
визначення  показників  технічного  рівня  автоматизованих  та
автоматичних систем керування, засобів їх технічного та апаратно-
програмного забезпечення.
ПР7.  Здатність  проводити  аналіз  виробничо-технічних  систем  в
різних галузях промисловості як об’єктів автоматизації і визначати
стратегію їх автоматизації.
ПР8. Вміти проектувати та налагоджувати спеціальні вимірювальні
та  керуючи  системи  з  урахуванням  властивостей  виробничо-
технологічних комплексів.
ПР9.  Вміти  застосовувати  системний  підхід  для  врахування
нетехнічних (економічних, правових, соціальних, екологічних і ін.)
складових  оцінки  об’єктів  автоматизації  при  проведенні  робіт  з
впровадження  систем  керування  складними  технологічними  та
організаційно-технічними об’єктами.

Програмні результати
навчання,  визначені
вищим  навчальним
закладом 

ВПР1.  Вміти  застосовувати  сучасні  методи  теорії  автоматичного
керування  для  аналізу  та  синтезу  автоматизованих  систем
управління технологічними процесами та об’єктами. 
ВПР2. Вміти застосовувати сучасні методи системного аналізу для
дослідження та створення ефективних систем керування складними
технологічними та організаційно-технічними об’єктами.
ВПР3. Вміти розробляти функціональну, технічну та інформаційну
структуру  комп’ютерно-інтегрованих  систем  складними
технологічними та організаційно-технічними об’єктами в залежності
від  наявних  умов  та  вимог  до  MES-систем  управління
виробництвом.
ВПР4.  Вміти  використовувати  спеціальні  знання  засобів
автоматизації,  мережевих  технологій  передавання  даних,  які
застосовують  в  автоматизованих  системах  різного  рівня  та
призначення.
ВПР5. Вміти організувати проведення монтажних і налагоджуваних
робіт систем автоматизації.
ВПР6.  Вміти  застосовувати  сучасні  підходи  до  проектування,
розробки,  модернізації  і  експлуатації  систем автоматизації  різного
призначення.
ВПР7. Вміти виявляти, локалізувати та виправляти помилки в роботі
програмних  та  апаратних  засобів  автоматичного  та
автоматизованого управління.
ВПР8.  Вміти  застосовувати  сучасний  програмний  інструментарій
для  розроблення  систем  автоматизації  складними  організаційно-
технічними  об’єктами,  професійно  володіти  спеціальними
програмними засобами.
Ресурсне забезпечення реалізації програми

Кадрове забезпечення Основний  склад  викладачів  освітньої  програми  складається  з
професорсько-викладацького  складу  кафедр  Харківського
національного  університету  міського  господарства  імені  О.М.
Бекетова. Лектори, які викладають у рамках програми, є активними і
визнаними вченими, які публікують праці у вітчизняній і зарубіжній
науковій  пресі,  мають  відповідну  професійну  компетентність  і
досвід  в  галузі  викладання,  наукових  досліджень  і  педагогічної
діяльності. 
Практико-орієнтований  характер  освітньої  програми  передбачає
широку  участь  фахівців-практиків,  що  відповідають  напряму
програми, а також залучення до викладання компетентних експертів



високого  рівня.  Керівник  проектної  групи та  викладацький склад,
який  забезпечує  її  реалізацію,  відповідає  вимогам,  визначеним
Ліцензійними  умовами  провадження  освітньої  діяльності  закладів
освіти.

Матеріально-технічне
забезпечення

Навчальний  процес  за  освітньою  програмою  відбувається  в
аудиторіях,  обладнаних  аудіовізуальною  та  мультимедійною
апаратурою і  необхідними технічними засобами,  використовується
матеріально-технічна база комп’ютерних класів.

Інформаційне та 
навчально-методичне 
забезпечення

Для  реалізації  освітньої  програми  наявний  повний  комплекс
навчально-методичного  забезпечення  курсів,  що  викладаються,
практик  (за  видами)  та  дипломування.  Інформаційне  забезпечення
здійснюється  на  базі  комп’ютерного  класу,  використовуються
ресурси  дистанційної  освіти,  інтегрованої  в  систему  Office  365.
Активно  впроваджуються  в  навчальний  процес  CASE-технології
моделювання та проектування бізнес-процесів, ІС та ІТ; технології
та  методи  проектування,  розроблення  та  забезпечення  якості
складових ІТ та ІС; технології інженерії знань; методи та технології
візуалізації  даних;  активні  методики  навчання:  ділові  (ситуаційні)
ігри,  інтерактивні  технології,  дистанційні  курси,  диференційоване
навчання.

Академічна мобільність
Національна кредитна
мобільність

На загальних підставах в межах України

Міжнародна кредитна
мобільність

Угода про співпрацю між ХНУМГ ім. О. М. Бекетова та:
- Лодзінським технічним університетом (Польща), угода № 89 
від жовтеня 2017 р. 
- Університетом Нової Гориці (Словенія), угода № 88 
від 12.10. 2017 р.
- Близькосхідним Технічним Університетом (Туреччина, м. Анкара), 
угода № 69 від 28.03. 2016 р.
- Університетом імені Арістотеля (Греція, м. Салоніки), угода № 75 
від 22.02.2018 р.
-  Естонським  університетом  природничих  наук  (  м.  Тарту),  угода
№ 90  від  10.10.  2017  р.  -  Лодзінським  технічним  університетом
(Польща), угода № 89 
від жовтеня 2017 р. 
- Університетом Нової Гориці (Словенія), угода № 88 
від 12.10. 2017 р.
- Близькосхідним Технічним Університетом (Туреччина, м. Анкара),
угода № 69 від 28.03. 2016 р.
- Університетом імені Арістотеля (Греція, м. Салоніки), угода № 75
від 22.02.2018 р.
-  Естонським  університетом  природничих  наук  (  м.  Тарту),  угода
№ 90 від 10.10. 2017 р.

Навчання іноземних 
здобувачів вищої 
освіти


