КОНЦЕПЦІЯ
освітньої діяльності Економіко-технологічного інституту імені Роберта Ельворті
з підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня
за спеціальністю 131 Прикладна механіка
Код та найменування
спеціальності
Рівень вищої освіти
Орієнтовний перелік
спеціалізацій та
освітніх програм
Обсяг освітньої
програми бакалавра

131 Прикладна механіка
Перший (бакалаврський) рівень
Освітньо-професійна програма «Прикладна механіка» з підготовки
здобувачів першого (бакалаврського) рівня у галузі знань
13 Механічна інженерія за спеціальністю 131 Прикладна механіка
схвалена Вченою радою Економіко-технологічного інституту
ім. Р. Ельворті 15 квітня 2019 р. протокол № 9
Обсяг освітньої програми на базі повної загальної середньої освіти
становить 240 кредитів ЄКТС;
Для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі ступеня
молодшого бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший
спеціаліст») заклад вищої освіти має право визнати та перезарахувати:
- не більше 120 кредитів ЄКТС, отриманих в межах попередньої
освітньої програми підготовки молодшого бакалавра (молодшого
спеціаліста) за спеціальностями галузі 13 Механічна інженерія;
- не більше 60 кредитів ЄКТС для всіх інших спеціальностей.
Мінімум 50% обсягу освітньої програми має бути спрямовано на
забезпечення загальних та спеціальних (фахових) компетентностей за
спеціальністю, визначених стандартом вищої освіти.
Мінімальний обсяг практики за весь період навчання 6 кредитів
ЄКТС.

Перелік компетентностей випускника перелік основних компетентностей, якими
повинен оволодіти здобувач вищої освіти:

Інтегральна
компетентність

ІК

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в
прикладній механікі або у процесі навчання, що передбачає застосування
певних теорій та методів механічної інженерії і характеризується
комплексністю та невизначеністю умов.

Загальні компетентності

Компетентності випускника

ЗК 1
ЗК 2
ЗК 3
ЗК 4
ЗК 5
ЗК 6
ЗК 7
ЗК 8
ЗК 9
ЗК 10
ЗК 11
ЗК 12
ЗК 13

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.
Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
Здатність працювати в команді.
Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків.
Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
Здатність спілкуватися іноземною мовою.
Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
Навички здійснення безпечної діяльності.
Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.
Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

ЗК 14

ЗК 15

ФК 1

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

ФК 2
ФК 3
ФК 4

ФК 5

ФК 6
ФК 7

ФК 8
ФК 9
ФК 10

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.
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.
Здатність аналізу матеріалів, конструкцій та процесів на основі законів, теорій
та методів математики, природничих наук і прикладної механіки.
Здатність робити оцінки параметрів працездатності матеріалів, конструкцій і
машин в експлуатаційних умовах та знаходити відповідні рішення для
забезпечення заданого рівня надійності конструкцій і процесів, в тому числі і
за наявності деякої невизначеності.
Здатність проводити технологічну і техніко-економічну оцінку ефективності
використання нових технологій і технічних засобів.
Здатність здійснювати оптимальний вибір технологічного обладнання,
комплектацію технічних комплексів, мати базові уявлення про правила їх
експлуатації.
Здатність використовувати аналітичні та чисельні математичні методи для
вирішення задач прикладної механіки, зокрема здійснювати розрахунки на
міцність, витривалість, стійкість, довговічність, жорсткість в процесі
статичного та динамічного навантаження з метою оцінки надійності деталей і
конструкцій машин.
Здатність виконувати технічні вимірювання, одержувати, аналізувати та
критично оцінювати результати вимірювань.
Здатність застосовувати комп’ютеризовані системи проектування (CAD),
виробництва (CAM), інженерних досліджень (CAE) та спеціалізоване
прикладне програмне забезпечення для вирішення інженерних завдань з
прикладної механіки.
Здатність до просторового мислення і відтворення просторових об’єктів,
конструкцій та механізмів у вигляді проекційних креслень та тривимірних
геометричних моделей.
Здатність представлення результатів своєї інженерної діяльності з
дотриманням загальноприйнятих норм і стандартів.
Здатність описувати та класифікувати широке коло технічних об’єктів та
процесів, що ґрунтується на глибокому знанні та розумінні основних
механічних теорій та практик, а також базових знаннях суміжних наук.

Освітня кваліфікація:
Бакалавр з прикладної механіки
Академічні права випускників:
Мають право продовжити навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти та
набувати додаткові кваліфікації в системі післядипломної освіти.
Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання.
Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання – повна загальна середня освіта.
Порядок оцінювання результатів навчання.
Атестація здобувачів першого рівня вищої освіти підготовки бакалавр спеціальності
131 Прикладна механіка здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи.

