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Мета навчальної дисципліни: Кваліфікаційна робота бакалавра є випускною 

кваліфікаційною роботою, мета якої –застосування набутих в процесі навчання знань, їх 

поглиблення і закріплення, розширення навичок у вирішенні професійних задач.  
 

Завдання навчальної дисципліни: Завдання кваліфікаційної роботи – перевірка 

здібностей студента за компетентнісним підходом та його здатності до самостійної роботи, а 

також визначення рівня його підготовки у відповідності до освітньо-професійної програми 

«Прикладна механіка», стандарту вищої освіти України за першим (бакалаврським) рівнем 

вищої освіти зі спеціальності 131 Прикладна механіка.  
 

Передумови для виконання роботи: виконання кваліфікаційної роботи ґрунтується на 

знаннях, набутих здобувачами в результаті вивчення всього переліку дисциплін за освітньо-

професійною програмою, які формують компетентності майбутньої спеціальності. 

 

Слугує передумовою для отримання диплому. 

 

Компетентності за ОПП: 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

ЗК2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 

ЗК3. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.   

ЗК4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.   

ЗК5. Здатність працювати в команді.   

ЗК6. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків.   

ЗК7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 
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ЗК8. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

ЗК9. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.   

ЗК10. Навички здійснення безпечної діяльності.   

ЗК11. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

ЗК12. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.   

ЗК13. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

ЗК14. 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.   

ЗК15. 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 аналізу матеріалів, конструкцій та процесів на основі законів, теорій та 

методів математики, природничих наук і прикладної механіки. 

ФК2. 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. 

ФК3. Здатність проводити технологічну і техніко-економічну оцінку ефективності 

використання нових технологій і технічних засобів. 

ФК4. Здатність здійснювати оптимальний вибір технологічного обладнання, 

комплектацію технічних комплексів, мати базові уявлення про правила їх експлуатації. 

ФК5. 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. 

ФК6. Здатність виконувати технічні вимірювання, одержувати, аналізувати та критично 

оцінювати результати вимірювань. 

ФК7. Здатність застосовувати комп’ютеризовані системи проектування (CAD), 

виробництва (CAM), інженерних досліджень (CAE) та спеціалізоване прикладне програмне 

забезпечення для вирішення інженерних завдань з прикладної механіки.   

ФК8. Здатність до просторового мислення і відтворення просторових об’єктів, 

конструкцій та механізмів у вигляді проекційних креслень та тривимірних геометричних 

моделей. 

ФК9. Здатність представлення результатів своєї інженерної діяльності з дотриманням 

загальноприйнятих норм і стандартів. 

ФК10. 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. 

 

Програмні результати навчання за ОПП: 

РН1) вибирати та застосовувати для розв’язання задач прикладної механіки придатні 

математичні методи; 
РН2) використовувати знання теоретичних основ механіки рідин і газів, теплотехніки та 

електротехніки для вирішення професійних завдань; 
РН3) виконувати розрахунки на міцність, витривалість, стійкість, довговічність, 

жорсткість деталей машин; 
РН4) оцінювати надійність деталей і конструкцій машин в процесі статичного та 

динамічного навантаження; 
РН5) виконувати геометричне моделювання деталей, механізмів і конструкцій у вигляді 

просторових моделей і проекційних зображень та оформлювати результат у виді технічних і 
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робочих креслень; 
РН6) створювати і теоретично обґрунтовувати конструкції машин, механізмів та їх 

елементів на основі методів прикладної механіки, загальних принципів конструювання, теорії 

взаємозамінності, стандартних методик розрахунку деталей машин; 
РН7) застосовувати нормативні та довідкові дані для контролю відповідності технічної 

документації, виробів і технологій стандартам, технічним умовам та іншим нормативним 

документам; 
РН8) знати і розуміти основи інформаційних технологій, програмування, практично 

використовувати прикладне програмне забезпечення для виконання інженерних розрахунків, 

обробки інформації та результатів експериментальних досліджень; 
РН9) знати та розуміти суміжні галузі (механіку рідин і газів, теплотехніку, 

електротехніку, електроніку) і вміти виявляти міждисциплінарні зв’язки прикладної механіки 

на рівні, необхідному для виконання інших вимог освітньої програми; 
РН10) знати конструкції, методики вибору і розрахунку, основи обслуговування і 

експлуатації приводів верстатного і робототехнічного обладнання; 

РН11) розуміти принципи роботи систем автоматизованого керування технологічним 

обладнанням, зокрема мікропроцесорних, вибирати та використовувати оптимальні засоби 

автоматики; 

РН12) навички практичного використання комп’ютеризованих систем проектування 

(CAD), підготовки виробництва (САМ) та інженерних досліджень (CAE); 

РН13) оцінювати техніко-економічну ефективність виробництва; 

РН14) здійснювати оптимальний вибір обладнання та  комплектацію технічних 

комплексів; 

РН15) враховувати при прийнятті рішень основні фактори техногенного впливу на 

навколишнє середовище і основні методи захисту довкілля, охорони праці та безпеки 

життєдіяльності; 

РН16) вільно спілкуватися з професійних питань усно і письмово державною та 

іноземною мовою, включаючи знання спеціальної термінології та навички міжособистісного 

спілкування. 
 

У результаті виконання кваліфікаційної роботи: студент повинен  

знати: 
−теоретичний матеріал відповідно до спеціальності 131 «Прикладна механіка» та 

освітньо-професійної програми «Прикладна механіка»; 

−нормативно-правові документи, що діють в галузі; 

−як застосовувати отримані знання і навики в реальних умовах. 

У результаті студент повинен вміти: 

−опрацювати літературні джерела та працювати із технічною документацією; 

 −аналізувати матеріал та описувати отримані результати досліджень; 

−виконувати необхідні розрахунки, що дозволяють приймати оптимальні рішення; 

−виконувати графічне оформлення результатів розрахунків; 

−працювати з спеціалізованими програмними продуктами; 

−організовувати та проводити дослідження; 

−готувати презентаційний матеріал та вміти аргументувати та доводити свою думку 

 

Опис курсу Кваліфікаційна робота бакалавра є самостійно виконаним студентом 

навчально-науковим дослідженням за спеціальності 131 «Прикладна механіка» та освітньо-

професійної програми «Прикладна механіка». Вона завершує перший етап триступеневої 

системи навчання студентів в університеті, а її успішний захист є підставою для присвоєння 

студенту кваліфікації бакалавра з прикладної механіки. Згідно із Законом України про вищу 

освіту (Закон України «Про вищу освіту», 2014) освітній рівень бакалавра відповідає сьомому 
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рівню Національної рамки кваліфікацій(Постанова Кабінету Міністрів України No 1341 від 23 

листопада 2011 р.) і передбачає здобуття особою теоретичних знань та практичних умінь і 

навичок, достатніх для успішного виконання професійних обов’язків за обраною спеціальністю. 

Бакалаврська робота є навчально-кваліфікаційною та передбачає розв’язання складної 

спеціалізованої задачі або практичної проблеми у сфері механічної інженерії за спеціалізацією 

прикладна механіка на основі сучасних економіко-технологічних підходів або у процесі 

навчання із застосуванням сучасних теорій та методів дослідження  із використанням 

міждисциплінарних даних. Під час атестації здобувачів вищої освіти кваліфікаційна робота є 

основним засобом діагностики рівня сформованості спеціальних (фахових) компетентностей. 

Атестація бакалаврів проводиться екзаменаційною комісією відповідно до вимог 

стандартів вищої освіти та освітньої програми за спеціальністю після виконання студентом 

навчального плану. При виконанні кваліфікаційної роботи студент повинен продемонструвати: 

-свої знання і уміння, отримані у процесі навчання; 

-здатність до кваліфікованого узагальнення різноманітних даних; 

-спроможність самостійно та на сучасному рівні вирішувати наукові та науково-

практичні завдання, застосовуючи при цьому оптимальну методику досліджень, логічно і 

грамотно викладати спеціальну інформацію та результати власних наукових досліджень; 

-вміння захищати свої наукові та практичні досягнення перед аудиторією. 

До виконання бакалаврської роботи допускається студент, що виконав всі складові 

навчального плану спеціальності (спеціалізації) в повному обсязі. 

Науковим керівником кваліфікаційної роботи бакалавра призначається науково-

педагогічний працівник університету, який займає посаду: завідувача кафедри, професора, 

доцента або старшого викладача та має стаж науково-педагогічної або наукової роботи не 

менше, ніж 3 роки, або стажу виробничої роботи за фахом на посаді інженера не менше, ніж 10 

років. Консультантами можуть виступати науково-педагогічні працівники кафедри, 

співробітники підприємств, у яких студент проходив практику, а також спеціалісти інших 

кафедр, наукових та виробничих установ і організацій. Захист кваліфікаційних робіт 

проводиться на відкритому засіданні екзаменаційної комісії як в університеті, так і на 

підприємствах, установах та в організаціях різних форм власності, для яких тематика 

кваліфікаційних робіт, поданих до захисту, становить науково-теоретичну або практичну 

цінність. Виїзне засідання екзаменаційної комісії оформлюється так, як і засідання, що 

проводиться в закладі вищої освіти. На одному засіданні екзаменаційної комісії допускається 

захист не більше 12 кваліфікаційних робіт. 

Критерії оцінювання результатів навчання 

Згідно з стандартом вищої освіти за спеціальністю 131 «Прикладна механіка» та 

освітньо-професійної програми «Прикладна механіка» (за освітнім рівнем бакалавр,2020) до 

виконання бакалаврської роботи допускається студент, що виконав всі складові навчального 

плану спеціальності (спеціалізації) в повному обсязі. У роботі не повинно бути академічного 

плагіату, фальсифікації, фабрикації та списування. Перед захистом робота проходить перевірку 

на плагіат, а після публічного захисту вона повинна бути здана в архів та бути розміщена у 

репозитарії закладу вищої освіти. Процедура захисту включає доповідь автора (презентаційна), 

питання, обговорення та завершується оцінкою роботи за 100-бальною шкалою з урахуванням 

оцінок керівника та рецензента. 

При оцінюванні роботи враховується якість її виконання та оформлювання, новизна і 

вагомість отриманих результатів, виступ бакалавра і повнота його відповідей на поставлені 

запитання. Повторний захист кваліфікаційної роботи з метою підвищення оцінки не 

дозволяється. Здобувач, який при захисті кваліфікаційної роботи отримав незадовільну оцінку, 

відраховується з університету і йому видається академічна довідка встановленого зразка. 

Здобувач, який не захистив кваліфікаційну роботу, допускається до повторного захисту її 

протягом трьох років після закінчення університету. У цьому випадку екзаменаційна комісія 

встановлює, чи може студент представити до захисту ту саму кваліфікаційну роботу з 

доопрацюванням, яке визначає комісія, або ж повинен розробити нову тему, яка 
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встановлюється відповідною кафедрою. Здобувачам, які успішно захистили кваліфікаційні 

роботи, рішенням екзаменаційної комісії видається диплом встановленого зразка про 

закінчення університету та отриману кваліфікацію. Диплом з відзнакою видається бакалавру, 

який отримав підсумкові оцінки «відмінно» не менше 75% з усіх навчальних дисциплін 

освітньої програми, індивідуальних завдань, курсових проектів (робіт), практик, передбачених 

навчальним планом, а з інших –оцінки «добре» не більше 25 %, захистив кваліфікаційну роботу 

з оцінкою «відмінно», проявив себе в науковій (творчій)роботі, що підтверджується 

рекомендацією кафедри. 
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