
Зміни до ОП 2021/2022н.р. 

 

Порівняльна таблиця змін ОП другого (магістерського) рівня освіти 

зі спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані  

технології 

Ініціатори 

змін 

Складова чинної 

ОП, що змінюється 

Новий зміст 

складової ОП 

Пояснення 

Кафедра 

КІТтаА 

7 – Програмні 

результати 

навчання 

В ОПП доданий 

компонент: ПРН15. 

Виконувати наукові 

і прикладні 

дослідження у сфері 

автоматизації та 

комп’ютерно-

інтегрованих 

технологій, обирати 

ефективні методи 

досліджень, 

аргументувати 

висновки, 

презентувати 

результати 

досліджень. 

За 

рекомендаціями 

розробника 

робочої програми 

дисципліни 

«Сучасні 

проблеми 

автоматизованого 

управління»(ВК3) 

 

4. Матриця 

відповідності 

програмних 

компетентностей 

навчальним 

компонентам 

Навчальні 

компонентиосвітньої 

програми ОК8, ОК9, 

ВК3, ВК7 додатково 

відповідають 

загальним 

компетентностям 

ЗК1, ЗК2, ЗК3, та 

спеціальній  

компетентності ФК3 

Програмним 

результатам 

навчання ПРН15 

відповідають 

загальні 

компетентності 

ЗК1, ЗК2, ЗК3, та 

спеціальна 

компетентність 

ФК3. 
  



 5. Матриця 

забезпечення 

програмних 

результатів 

навчання 

відповідними 

компонентами 

освітньої програми 

Додані програмні 

результати 

навчання ПРН15 

забезпечуються 

навчальними 

компонентами 

освітньої 

програми: ОК8, 

ОК9, ВК3, ВК7. 

 

Навчальна 

компонента ОК8 

додатково 

забезпечує 

програмні 

результати 

навчання ПРН7, 

ПРН13. 

Навчальна 

компонента ВК4 

додатково 

забезпечує 

програмні 

результати 

навчання ПРН13. 

Програмним 

результатам 

навчання ПРН7 

відповідає 

спеціальна 

компетентність 

ФК4. 

Програмним 

результатам 

навчання ПРН13 

відповідають 

спеціальні 

компетентності 

ФК9, ФК10. 

 

 

Гарант освітньої програми  Корсун В.І. 

 (підпис) (ПІБ) 

 

Зміни до ОП ухвалені науково-методичною радою університету 

Протокол № 9 від 25  05 20 22 р. 

 

 



Зміни до ОП 2020/2021 н.р. 

 

Порівняльна таблиця змін ОП другого (магістерського) рівня освіти 

зі спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані  

технології 

Ініціатори 

змін 

Складова чинної 

ОП, що змінюється 

Новий зміст 

складової ОП 

Пояснення 

Вчена рада 

ДВНЗ УДХТУ 

2.1. Перелік 

компонент ОП 

 

Компонент 

«Психологія та 

методика 

викладання» з 

розділу 

обов’язкових 

компонентів 

перенесений в 

розділ вибіркових 

компонентів 

Відповідно 

рекомендованих 

вимог до 

структури 

компонентів ОП  

2.2 Структурно-

логічна схема 

Змінені 

позначення 

компонентів ОП 

Відповідно до 

змін переліку 

компонентів ОП 

4. Матриця 

відповідності 

програмних 

компетентностей 

навчальним 

компонентам 

Змінена кількість 

компетентностей 

на одну 

компоненту ОП  

За 

рекомендаціями 

вченої ради  

ДВНЗ УДХТУ. 

Відповідно до 

змін переліку 

компонентів ОП 5. Матриця 

забезпечення 

програмних 

результатів 

навчання 

відповідними 

компонентами 

освітньої програми 

Змінений рзподіл  

програмних 

результатів 

навчання по 

відповідним 

компонентам ОП 

Кафедра 

КІТтаА 

2.1. Перелік 

компонент ОП 

В цикл 

професійної 

підготовки 

доданий 

вибірковий 

компонент: 

«Комп'ютерні 

методи 

ідентифікації  та 

За 

рекомендаціями 

вченої ради  

ДВНЗ УДХТУ. 



оптимізації 

хіміко-

технологічних 

процесів» 

2.1. Перелік 

компонент ОП  

В цикл 

професійної 

підготовки 

доданий 

вибірковий 

компонент: 

«Математичні 

методи та 

програмне 

забезпечення 

теорії керування» 

 

 

Гарант освітньої програми  Корсун В.І. 

 (підпис) (ПІБ) 

 

Зміни до ОП ухвалені науково-методичною радою університету  

Протокол № 3 від «10» березня 2021 р. 

 

 


