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Тематика наукових досліджень фахівців із ступенем підготовки доктора 

філософії спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» 

 

1. Розроблення обладнання для безвистійного обрізування книжкових блоків. 

2. Оптимізація конструктивних параметрів і дослідження технологічних особ-

ливостей штанцювальних машин плоскоциліндрового типу. 

3. Мінімізація навантажень у зоні штанцювання картонних розгорток шляхом 

використання натискного засобу у вигляді накочувального сегмента. 

4. Удосконалення технологічного процесу обробки корінця книжкового блоку 

при незшивному клейовому скріпленні. 

5. Розроблення систем автоматизованого проектування циклових механізмів 

поліграфічних машин. 

6. Обґрунтування технічної побудови засобів виведення напівфабрикатів із са-

монакладів поліграфічного обладнання. 

7. Удосконалення лазерних фотовивідних пристроїв для запису зображень на 

фототехнічних плівках і формному матеріалі. 

8. Розроблення енергоощадної технології та засобів виготовлення паперово-

картонних виробів, удосконалення традиційної технології штанцювання кар-

тонних розгорток. 

9. Розроблення операційних пристроїв для фальцювання розгорток картонного 

паковання. 

10. Удосконалення технологічного процесу видалення обрізків у штанцюваль-

ному обладнанні. 
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ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ 

ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 

133 «Галузеве машинобудування» 
спеціальність 

 

Тип диплому та обсяг програ-

ми 

Одиничний ступінь, 60 кредитів ЄКТС за 2 академічних 

роки 

Вищий навчальний заклад Українська академія друкарства  

Акредитуюча інституція Міністерство освіти і науки України 

Період акредитації Впроваджується вперше у 2016 р. 

Рівень програми 

QF-LLL – 8 рівень 

HPK – 8 рівень 

FQ-EHEA – третій цикл 

 

А 

Мета програми 

Забезпечити умови формування і розвитку аспірантами програмних компетентностей, що 

дозволяють їм оволодіти основними знаннями, вміннями, навичками, необхідними для 

здійснення оригінального дисертаційного дослідження у сфері галузевого машинобуду-

вання 

В 

Характеристика програми 

Предметна область, 

напрям 
Механічна інженерія 

Фокус програми: загаль-

на/спеціальна 
Дослідження в сфері інженерної діяльності 

Орієнтація програми Наукові дослідження з розроблення нового та удосконалення 

існуючого поліграфічного обладнання і технологічних процесів 

поліграфічного виробництва для покращення якості продукції, 

розширення її асортименту, ефективності використання техно-

логічного обладнання 

Особливості програми Програма передбачає застосування широкого кола загальнонау-

кових i спеціальних аналітичних і експериментальних методів, 

принципів і прийомів наукових досліджень з врахуванням су-

часного світового досвіду в сфері інженерії. 

Передбачено проведення лекційних курсів, практичних занять, 

тренінгів та самостійної науково-дослідної роботи. 

С 

Працевлаштування та продовження освіти 

Працевлаштування Постдокторські посади в дослідницьких групах в університетах 

та наукових установах. 

Посади у вищих навчальних закладах, на підприємствах поліг-

рафічної галузі. 

Самостійне працевлаштування. 

Продовження освіти Навчання впродовж життя для вдосконалення у науковій та 

інших діяльностях (наприклад, освітня діяльність) 



Подальша підготовка на докторському рівні  

D 

Стиль та методика навчання 

Підходи до викладання 

та навчання 

Інтерактивне співробітництво з науковим керівником, колегами 

із наукової групи та науково-педагогічними працівниками ви-

щого навчального закладу. Вивчення наукової методології на 

основі різноманітних інтерактивних курсів. Проблемно-

орієнтовані лекційні курси, семінари, групові та індивідуальні 

консультації, самопідготовка у бібліотеці та мережі Інтернет. 

Акцент робиться на особистісному саморозвитку, груповій ро-

боті, умінні презентувати результати роботи, що сприяє фор-

муванню розуміння потреби й готовності до продовження са-

моосвіти протягом життя. 

Система оцінювання Письмові та усні екзамени (проблемні та наукові задачі), семі-

нари й наукові звіти із оцінюванням досягнутого, обговорення 

результатів дослідження (в т.ч. апробація результатів: наукові 

статті та доповіді на конференціях). Захист дисертаційної робо-

ти. 

E 

Програмні компетентності 

Загальні (універсальні) Дослідницькі навички й уміння: здатність ініціювати, планува-

ти та виконувати (індивідуально або в науковій групі) наукові 

дослідження. 

Гнучкість мислення: набуття гнучкості мислення, відкритого 

для застосування набутих інженерних знань для вирішення 

стратегічних та поточних завдань з розроблення нового чи удо-

сконалення існуючого поліграфічного обладнання та техноло-

гії, а також для застосування набутих знань у повсякденному 

житті. 

Здатність породжувати нові ідеї (креативність): здатність 

генерувати ідеї для досягнення наукової мети. 

Комунікативні навички: здатність ефективно спілкуватися, 

надавати складну комплексну інформацію у стислій формі усно 

та письмово із використанням сучасних інформаційно-

комунікаційних технологій та відповідною діловою мовою (у 

тому числі іноземною). 

Навички популяризації: здатність спілкуватися із неспеціаліс-

тами, включаючи формування навичок до викладання. 

Соціальні та етичні зобов’язання: формування навиків соціа-

льної відповідальності професійної діяльності та етичних зо-

бов’язань з точки зору професійної етики. 

Спеціальні (фахові) Інтегративні здатності: компетентність до інтеграції знань, 

умінь і навичок та їх ефективного застосування в умовах швид-

кої адаптації організацій до вимог зовнішнього середовища. 

Математичні навички: здатність розуміти та уміло застосо-

вувати математичні методи, які використовуються в сфері об-

ґрунтування інженерних рішень. 

Організаційні навички: здатність до формування колективу та 
забезпечення його ефективного функціонування з використан-

ням неформальних методів управління; спроможність до коор-

динації діяльності функціональних підрозділів підприємства, 

установи, організації для досягнення тактичних й стратегічних 

цілей через прийняття сукупності рішень, збирання й аналіз 



інформації, застосування найбільш ефективних методів роботи 

з людьми, раціональної організації праці тощо.  

Розв’язання проблем: здатність розв’язувати широке коло про-

блем та задач шляхом розуміння їх фундаментальних основ та 

використання як теоретичних, так і практичних навичок. 

F 

Програмні результати навчання 

 Здатність самостійно виконувати наукові дослідження, форму-

вати теоретико-методологічну базу та розробляти практичні 

рекомендації з питань розроблення нового та удосконалення 

існуючого поліграфічного обладнання і технологічних процесів 

поліграфічного виробництва. 

Здатність до критичного наукового аналізу теорій, концепцій, 

термінологічного апарату дослідження. 

Здатність виконувати комп’ютерне моделювання інженерних 

конструкцій та процесів. 

Здатність ясно та чітко описувати результати наукової роботи, 

вміти оформити виконане дослідження відповідно до нормати-

вних вимог. 

Здатність здійснювати апробацію отриманих результатів на 

наукових конференціях, конгресах, симпозіумах, семінарах. 

Здатність до підготовки наукових публікацій у наукометрич-

них, фахових та спеціалізованих виданнях (журналах, збірни-

ках наукових праць) з дотриманням відповідних вимог. 

Здатність до впровадження отриманих наукових результатів у 

практичну діяльність підприємств та навчальний процес. 

Здатність підготувати та успішно захистити дисертаційну робо-

ту на основі індивідуальних досліджень. 

 



Розподіл кредитних обсягів в освітній програмі 

вищої освіти із спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» 

 

№ 

з/п 
Назва дисциплін Кредит 

Структура, 

% 

1 Цикл фахових дисциплін 18 30 

1.1 Фізико-механічні властивості поліграфічних матеріалів 4 6,7 

1.2 Динаміка механічних систем 4 6,7 

1.3 Основи наукових досліджень 4 6,6 

1.4 Практика 6 10,0 

2. Цикл загальнонаукових дисциплін 8 13,3 

2.1 Теорія технічних систем 4 6,7 

2.2 Методи і засоби вимірювання механічних величин 4 6,6 

3. Цикл науково-педагогічних дисциплін 15 25 

3.1 Комп’ютерне моделювання процесів і механізмів 3 5 

3.2 Опрацювання специфічної наукової літератури 3 5 

3.3 Патентознавство 3 5 

3.4 Філософія 4 6,7 

3.5 Економічне обґрунтування наукових результатів 2 3,3 

4. Цикл філологічних дисциплін 4 6,7 

4.1 Іноземна мова професійного спрямування 4 6,7 

5. Дисципліни за вибором (модуль І) 15 25 

5.1 Математичне моделювання процесів і механізмів 7,5 12,5 

5.2. Комп’ютеризовані методи експериментальних досліджень 7,7 12,5 

6. Дисципліни за вибором (модуль ІІ) 15 25 

6.1 Автоматизований синтез циклових механізмів 7,7 12,5 

6.2 Проектування вимірювальних засобів 7,7 12,5 

 Разом  60 100,0 

 



Матриця зв’язків між навчальними дисциплінами, результатами навчання та компетенціями 

Загальні компетенції Позначення Загальні компетенції Позначення 

Дослідницькі навички й уміння А Комунікативні навички Г 

Гнучкість мислення Б Навички популяризації Д 

Здатність породжувати нові ідеї (креати-

вність) 
В 

Соціальні та етичні зобов’язання 
Е 

 

Специфічні компетенції Позначення Специфічні компетенції Позначення 

Інтегративні здатності Є Організаційні навички З 

Математичні навички Ж Розв’язання проблем И 

 

Результати навчання за навчальними дисциплінами Компетенції 

Навчальна дисципліна Результати навчання А Б В Г Д Е Є Ж З И 

 Цикл фахових дисциплін           

Фізико-механічні 

властивості 

поліграфічних матеріалів 

- здатність отримувати необхідні дані щодо властивостей поліграфічних мате-

ріалів; 

- здатність застосовувати для виконання технологічних операцій поліграфічні 

матеріали з потрібними властивостями; 

- здатність досліджувати зміни фізико-механічних властивостей матеріалів у 

процесі виконання технологічних операцій; 

- здатність проводити аналіз результатів дослідження фізико-механічних влас-

тивостей поліграфічних матеріалів, опрацьовувати та обґрунтовувати результа-

ти. 

х       х  х 

Динаміка механічних 

систем 

- здатність складати динамічні моделі циклових механізмів із урахуванням 

пружно-дисипативних та інерційних навантажень; 

- здатність описувати отриману динамічну модель математичною, використо-

вуючи математичний апарат виконувати її аналіз; 

- здатність розробляти рекомендації щодо проектування механізмів на основі 

розв’язування математичних моделей; 

- здатність раціонально обирати тип демпфера, зрівноважувального механізму 

стосовно конкретної задачі динамічного синтезу 

дослідження її динамічної моделі. 

х х х     х  х 

Основи наукових 
- здатність застосовувати наукові підходи при вирішенні науково-прикладних 

задач; 
х х х     х   



досліджень - здатність формулювати власні методичні засади для вирішення заданої про-

блеми; 

- здатність проведення ієрархічного впорядкування впливу факторів; 

- здатність використовувати статистичний інформаційний масив для аналізу 

динамічних процесів. 

 Цикл загальнонаукових дисциплін           

Теорія технічних систем 

- здатність встановлювати взаємозв’язок та межі між окремими дисциплінами 

на основі загальної картини у галузі техніки; 

- здатність проектувати технічні системи ; 

- здатність визначати навантаження, що діють у двомасових механічних систе-

мах у період розгону та гальмування; 

- здатність визначати частоту власних коливань механічних систем. 

  х    х х  х 

Методи і засоби 

вимірювання механічних 

величин 

– здатність формулювати мету та задачі дослідження і шляхи їх вирішення; 

– здатність планувати дослідження, вибрати засоби вимірювання та сконструю-

вати прилад, макет, стенд та інші засоби експерименту; 

– здатність отримувати необхідні дані щодо певних процесів, явищ і фактів 

шляхом проведення обчислювального експерименту; 

– здатність застосовувати комп’ютерну графіку для візуалізації отриманих ре-

зультатів; 

– здатність проводити науковий експеримент шляхом застосування спеціалізо-

ваних автоматичних систем на основі використання ПК; 

– здатність проводити аналіз та синтез, з подальшою інтерпретацію результатів 

динаміки процесу, явища факту, на основі опрацювання великого масиву інфо-

рмації. 

х х х     х  х 

 Цикл науково-педагогічних дисциплін            

Комп’ютерне 

моделювання процесів і 

механізмів 

- здатність проводити наукові експерименти шляхом застосування спеціалізо-

ваних автоматичних систем на основі використання ЕОМ; 

- здатність застосовувати комп’ютерну графіку для візуалізації отриманих ре-

зультатів; 

- здатність проводити аналіз та синтез процесів, явищ, фактів на основі обробки 

великого масиву інформації, отриманої за допомогою комп’ютерної техніки; 

- здатність отримувати необхідні аналітичні дані на основі проведення обчис-

лювального експерименту. 

х х х     х  х 

Опрацювання 

специфічної наукової 

літератури 

- здатність проводити критичний аналіз технологічного процесу роботи маши-

ни; 

- здатність проводити критичний аналіз засобів (вузлів, механізмів) виконання 

певної технологічної операції; 

х х  х    х  х 



- уміння на основі проведеного аналізу запропонувати шляхи вирішення вияв-

лених недоліків; 

- оцінити доцільність (з огляду конструкції, економічних та енергетичних чин-

ників) запропонованого способу вирішення певної проблеми. 

Патентознавство 

- здатність проводити аналіз методологічних основ наукового пізнання, вико-

ристовувати загальнонаукові методи; 

- здатність використовувати права об’єктів інтелектуальної власності, умови 

патентоспроможності, підтримувати винахідницький рівень; 

- здатність формулювати об’єкти винаходів, оформляти матеріали винаходів, 

складати їх формулу та реферат; 

- здатність користуватися науково-технічною інформацією, розуміти систему 

бібліотечно-бібліографічної класифікації. 

х х х  х    х х 

Філософія 

- здатність формувати і аргументовано відстоювати власну позицію з різних 

проблем філософії науки та методології наукового пізнання; 

- здатність використовувати категорії філософії для оцінювання та аналізу різ-

них соціальних і наукових тенденцій, фактів і явищ; 

- здатність до сприйняття та аналізу текстів, що мають філософський зміст; 

- здатність до ведення дискусії і полеміки, публічної промови і письмового 

аргументованого викладу власної точки зору. 

   х х х    х 

Економічне 

обґрунтування наукових 

результатів 

- здатність використовувати основні категорії та методи експертно-аналітичного дослі-

дження наукових розробок в галузі; 

- здатність діагностувати наукові розробки за методиками економіки; 

- здатність прогнозувати наукові результати з метою відпрацювання заходів щодо дося-

гнення або коригування стратегічних цілей;  

- здатність застосовувати методологічні положення науки для проведення конкретної 

роботи на підприємствах. 

     х х х х  

 Цикл філологічних дисциплін           

Іноземна мова професій-

ного спрямування 

- здатність читати оригінальну наукову літературу на іноземній мові зі спеціа-

льності; 

- здатність оформляти здобуту з інших джерел інформацію у вигляді наукової 

статті, перекладу, реферату, резюме; 

- здатність робити повідомлення і доповіді іноземною мовою на теми, пов’язані 

з науковою роботою аспіранта (здобувача); 

- здатність працювати у великій інтернаціональній групі, здійснювати профе-

сійну комунікацію на теми, пов’язані зі спеціальністю.   

   х х х   х  

 Дисципліни за вибором (модуль І)           

Математичне моделю-

вання процесів і механі-

- здатність застосувати математичні методи для перевірки теорій прикладної 

механіки на фактичному матеріалі;   х     х  х 



змів - здатність кількісного обґрунтування оптимальних рішень; 

- здатність проведення ієрархічного впорядкування впливу факторів; 

- здатність формування прогнозу зміни впливу факторів. 

Комп’ютеризовані мето-

ди експериментальних 

досліджень 

- здатність отримати необхідні аналітичні дані щодо певних процесів, механіз-

мів, явищ і фактів шляхом проведення обчислювального експерименту; 

- здатність застосувати комп’ютерну графіку для візуалізації отриманих ре-

зультатів; 

- здатність провести науковий експеримент шляхом застосування спеціалізова-

них автоматичних систем на основі використання ПК; 

- здатність провести аналіз та синтез, з подальшою інтерпретацію результатів 

динаміки процесу, явища факту, на основі опрацювання великого масиву інфо-

рмації 

   х х      

 Дисципліни за вибором (модуль ІІ)           

Автоматизований синтез 

циклових механізмів 

- здатність формулювати алгоритми задач автоматизованого синтезу раціона-

льних циклових механізмів; 

- здатність використовувати сучасні засоби комп’ютерного моделювання для 

дослідження властивостей складних систем та їх оптимізаційного синтезу; 

- здатність здійснювати інтерактивне, графічне, імітаційне моделювання для 

синтезу циклових механізмів; 

- здатність формулювати власні методичні засади для вирішення певної науко-

во-практичної задачі, доводити відмінність власних напрацювань. 

х х х     х  х 

Проектування вимірюва-

льних засобів 

- здатність застосовувати системний підхід в процесі розроблення вимірюваль-

них засобів; 

- здатність до самостійного освоєння новітніх методів вимірювання фізичних 

величин; 

- здатність проектувати вимірювальні засоби стосовно конкретних задач; 

- здатність оцінювати якість проектування вимірювальних засобів. 

   х  х    х 

 

  


