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І. Преамбула

Тимчасовий стандарт фахової передвищої освіти освітньо-професійного 
ступеня фахового молодшого бакалавра за спеціальністю 151 «Автоматизація 
та комп’ютерно-інтегровані технології» галузі знань 15 «Автоматизація та 
приладобудування» затверджено і введено в дію Вченою радою Університету 
«Україна» від 23 квітня 2020 року.

Тимчасовий стандарт розроблено членами проектної групи зі 
спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» 
циклової комісії загальногуманітарних та природничо-математичних наук 
Васильківського коледжу вищого навчального закладу «Відкритий 
міжнародний університет розвитку людини «Україна» у складі:

1. Іванисик Олександр Миколайович, викладач циклової комісії 
загальногуманітарних та природничо-математичних наук Васильківського 
коледжу Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»;

2. Комарницька Інна Володимирівна, викладач циклової комісії 
загальногуманітарних та природничо-математичних наук Васильківського 
коледжу Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»;

3. Тимошенко Інесса Стані славі вна, директор Васильківського коледжу 
Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна».

Фахову експертизу Тимчасового стандарту проводив зовнішній 
стейкхолдер (роботодавець):

1. Технічний директор, головний інженер LLS «Amifactory» 
Тимошенко Б.А.

Методичну експертизу Тимчасового стандарту проводили стейкхолдери 
(експерти галузі):

1. Голова циклової комісії загальногуманітарних та природничо- 
математичних наук Васильківського коледжу Університету «Україна» к.ф.н. 
(PhD) Санжаровець К.О.

2. Заступник директора Приватного підприємства «ХОРС-КО» 
Тимошенко A.B.

Склад проектної групи затверджено наказом Університету «Україна» від 
«16» квітня 2020 р. №58.

Тимчасовий стандарт розглянуто на засіданні Педагогічної ради 
Васильківського коледжу (протокол від 18 квітня 2020 року № 4).

Зміст Тимчасового стандарту фахової передвищої освіти розглянуто на 
засіданні Науково-методичного об’єднання з права, міжнародних відносин та 
соціально-гуманітарних дисциплін (протокол від 20 квітня 2020 року № 3).



II. Загальна характеристика
Освітньо-професійний
ступінь

Фаховий молодший бакалавр

Галузь знань 15 «Автоматизація та приладобудування»
Спеціальність 151 «Автоматизація та комп’ютерні інтегровані технології»
Форми навчання денна, заочна
Освітня кваліфікація Фаховий молодший бакалавр з автоматизації та комп’ютерних 

інтегрованих технологій
Професійна(і)
кваліфікація(ї)

Не передбачено

Кваліфікація в 
дипломі

Рівень передвищої освіти -  фаховий молодший бакалавр 
Спеціальність -  151 Автоматизація та комп’ютерні інтегровані 
технології
Освітньо-професійна програма -  Автоматизація та комп’ютерні 
інтегровані технології

Опис предметної 
області

Галузь знань: 15 «Автоматизація та приладобудування» 
Спеціальність: 151 «Автоматизація та комп’ютерні інтегровані 
технології»
Об'єкт вивчення: технічне, програмне, математичне, 
інформаційне та організаційне забезпечення систем автоматизації 
об’єктів та процесів у різних галузях діяльності з використанням 
сучасної мікропроцесорної і комп'ю терної техніки, 
спеціалізованого прикладного програмного забезпечення та 
інформаційних технологій.
Ц ілі навчання: підготовка фахівців, здатних до комплексного 
розв’язання задач, розроблення нових і модернізації та 
експлуатації існуючих систем автоматизації та комп’ютерно- 
інтегрованих технологій із застосуванням сучасних програмно- 
технічних засобів та інформаційних технологій, виконуючи 
теоретичні дослідження об’єкта автоматизації, обґрунтування 
вибору технічних засобів автоматизації, проектування систем 
автоматизації та розроблення прикладного програмного 
забезпечення різного призначення.
Теоретичний зміст предмет ної області: поняття та принципи 
теорії автоматичного керування, систем автоматизації та 
комгі'ютерно-інтегрованих технологій.
Методи, методики та технології: здобувач має оволодіти 
методами та програмними засобами моделювання, проектування, 
автоматизованого керування складними організаційно- 
технічними об’єктами, інформаційними технологіями; знаннями 
технічних засобів автоматизації, вміннями розробляти прикладне 
програмне забезпечення різного призначення для систем 
автоматизації.
Інструментарій та обладнання: сучасні програмно-технічні 
засоби та комп’ютерно-інтегровані технології для проектування, 
моделювання, дослідження та експлуатації систем автоматизації.

Академічні права 
випускників

Продовження освіти на першому (бакалаврському) рівні вищої 
освіти. Додаткова післядипломна освіта.
Можливість підвищення кваліфікації.

Працевлаштування
випускників
(обов’язково тільки для

2143 Професіонали в галузі електротехніки;
3115 Технік із автоматизації виробничих процесів;
3115 Технік обчислювального (інформаційно-обчислювального)



спеціальностей, у межах центру;
яких передбачено 3119 Технік зі стандартизації.
створення освітніх
програм із підготовки
фахівців для професій,
для яких запроваджене
додаткове регулювання)

III. Обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного ступеня 
фахової передвищої освіти

 Загальні вимоги до обсягу освітньо-професійної програми:
Обсяг освітньо-професійної програми фахового молодшого бакалавра:

- на основі профільної середньої освіти становить 180 кредитів ЄКТС, з яких до 60 кредитів 
ЄКТС може бути зараховано на підставі визнання результатів навчання осіб, які здобули 
профільну середню освіту за відповідним або спорідненим спеціальності профілем.
Мінімум 65 % обсягу освітньо-професійної програми має бути спрямовано на забезпечення 
результатів навчання за спеціальністю, визначених Тимчасовим стандартом фахової
передвищої освіти.__________________________________________________________________________
Обсяг освітньо-професійної програми фахового молодшого бакалавра:
- на основі професійної (професійно-технічної) освіти, фахової передвищої освіти або вищої 
освіти визначається закладом фахової передвищої освіти з урахуванням визнання раніше 
здобутих результатів навчання. Обсяг такої програми становить не менше 50 % загального і  

обсягу освітньо-професійної програми на основі профільної середньої освіти.
Для освітньо-професійних програм, спрямованих на підготовку фахівців із професій, для 
яких запроваджене додаткове регулювання, додаткові вимоги можуть встановлюватися 
відповідно до професійних стандартів.______________________________________

IV. Перелік компетентностей випускника
Інтегральна
компетентність

ІК 1. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 
практичні проблеми, що характеризуються комплексністю та 
невизначеністю умов під час професійної діяльності в галузі 
автоматизації або у процесі навчання, що передбачає 
застосування теорій та методів галузі.

Загальні
компетентності

І

ЗК 1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
ЗК 2. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, гак і 
письмово.
ЗК 3. Здатність спілкуватися іноземною мовою.
ЗК 4. Навички використання інформаційних і комунікаційних 
технологій.
ЗК 5. Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з 
різних джерел.
ЗК 6. Навички здійснення безпечної діяльності.
ЗК 7. Прагнення до збереження навколишнього середовища.
ЗК 8. Здатність працювати в команді.
ЗК 9. Здатність реалізувати свої права та 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.



ЗК 10. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, 
наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння 
історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця в 
загальній системі знань про природу і суспільство та в розвитку 
суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та 
форми рухової активності для активного відпочинку та ведення 
здорового способу життя.

Спеціальні (фахові,
предметні)
компетентності

ФК 1. Здатність застосовувати знання математики в обсязі, 
необхідному для використання математичних методів для аналізу 
і синтезу систем автоматизації.
ФК 2. Здатність застосовувати знання фізики, електротехніки, 
електроніки і мікропроцесорної техніки в обсязі, необхідному 
для розуміння процесів у системах автоматизації та 
комп’ютерно-інтегрованих технологіях.
ФК 3. Здатність виконувати аналіз об’єктів автоматизації на 
основі знань про процеси, що в них відбуваються, та 
застосовувати методи теорії автоматичного керування для 
дослідження, аналізу і синтезу систем автоматичного керування. 
ФК 4. Здатність застосовувати методи системного аналізу, 
математичного моделювання, ідентифікації та числові методи 
для розроблення математичних моделей окремих елементів та 
систем автоматизації в цілому, для аналізу якості їх 
функціонування із використанням новітніх комп'ютерних 
технологій.
ФК 5. Здатність обґрунтовувати вибір технічних засобів 
автоматизації на основі розуміння принципів їх роботи, аналізу їх 
властивостей, призначення і технічних характеристик із 
урахуванням вимог до системи автоматизації та експлуатаційних 
умов; налагоджувати технічні засоби автоматизації та системи 
керування.
ФК 6. Здатність використовувати для вирішення професійних 
завдань новітні технології в галузі автоматизації та комп’ютерно- 
інтегрованих технологій, зокрема, проектування багаторівневих 
систем керування, збору даних та їх архівування для формування 
бази даних параметрів процесу та їх візуалізації за допомогою 
засобів людино-машинного інтерфейсу.
ФК 7. Здатність обґрунтовувати вибір технічної структури та 
вміти розробляти прикладне програмне забезпечення для 
мікропроцесорних систем керування на базі локальних засобів 
автоматизації. промислових логічних контролерів та 
програмованих логічних матриць і сигнальних процесорів.
ФК 8. Здатність проектувати системи автоматизації з 
урахуванням вимог відповідних нормативно-правових 
документів та міжнародних стандартів.
ФК 9. Здатність вільно користуватись сучасними комп’ютерними 
та інформаційними технологіями для вирішення професійних 
завдань, програмувати та використовувати прикладні та 
спеціалізовані комггютерно-інтегровані середовища для 
вирішення задач автоматизації.
ФК 10. Здатність враховувати соціальні, екологічні, етичні, 
економічні аспекти, вимоги охорони праці, виробничої санітарії і 
пожежної безпеки під час формування технічних рішень.



ФІ< 11. Здатність враховувати комерційний та економічний 
контекст при проектуванні систем автоматизації.

З метою забезпечення кореляції визначених компетентностей (результатів 
навчання), зазначених у Тимчасовому стандарті, із класифікацією НРК у 
процесі розроблення стандарту використовується матриця відповідності 
визначених стандартом компетентностей та дескрипторам НРК, яка є 
інформаційним додатком до стандарту (Таблиця 1 Пояснювальної записки).

Ця таблиця є інструментом науково-методичного об ’єднання для 
розроблення компетентностей та результатів навчання. Необхідно звернути 
увагу на те, що компетентності випускника відображають погляд зовнішніх 
зацікавлених сторін (стейкхолдерів): державних органів, підприємств,
організацій роботодавців, професійних асоціацій, випускників тощо на освітню 
та/або професійну підготовку і мають максимізувати здатність випускника до 
працевлаштування.

V. Нормативний зміст підготовки здобувачів фахової передвищої освіти,
______________ сформульований у термінах результатів навчання________
_____________________________ Програмні результати н авч ан н я_______________ ____________
ПР 1. Знати лінійну та векторну алгебру, диференціальне та інтегральне числення, функції 
багатьох змінних, функціональні ряди, диференціальні рівняння для функції однієї та 
багатьох змінних, операційне числення, теорію функції комплексної змінної, теорію 
ймовірностей та математичну статистику, теорію випадкових процесів в обсязі, 
необхідному для користування математичним апаратом та методами в галузі автоматизації. 
ПР 2. Знати фізику, електротехніку, електроніку та схемотехніку, мікропроцесорну техніку 
на рівні, необхідному для розв’язання типових задач і проблем автоматизації.
ПР 3. Вміти застосовувати сучасні інформаційні технології та мати навички розробляти 
алгоритми та комп’ютерні програми з використанням мов високого рівня та технологій 
об’єктно-орієнтованого програмування, створювати бази даних та використовувати 
Інтернет-ресурси.
ПР 4. Розуміти суть процесів, що відбуваються в об'єктах автоматизації (за галузями 

і діяльності) та вміти проводити аналіз об’єктів автоматизації й обґрунтовувати вибір 
структури, алгоритмів та схем керування ними на основі результатів дослідження їх 
властивостей.
ПР 5. Вміти застосовувати методи теорії автоматичного керування для дослідження, аналізу 
та синтезу систем автоматичного керування.
ПР 6. Вміти застосовувати методи системного аналізу, моделювання, ідентифікації та 
числові методи для розроблення математичних та імітаційних моделей окремих елементів 
та систем автоматизації в цілому, для аналізу якості їх функціонування із використанням 
новітніх комп’ютерних технологій.
ПР 7. Вміти застосовувати знання про основні принципи та методи вимірювання фізичних 
величин і основних технологічних параметрів для обґрунтування вибору засобів 
вимірювань та оцінювання їх метрологічних характеристик.
ПР 8. Знати принципи роботи технічних засобів автоматизації та вміти обґрунтувати їх 
вибір на основі аналізу їх властивостей, призначення і технічних характеристик із 
урахуванням вимог до системи автоматизації та експлуатаційних умов; мати навички 
налагодження технічних засобів автоматизації та систем керування.
Г1Р 9. Вміти проектувати багаторівневі системи керування і збору даних для формування 
бази параметрів процесу та їх візуалізації за допомогою засобів людино-машинного



інтерфейсу, використовуючи новітні комп’ютерно-інтегровані технології.
ПР 10. Вміти обґрунтовувати вибір структури та розробляти прикладне програмне 
забезпечення для мікропроцесорних систем управління на базі локальних засобів 
автоматизації, промислових логічних контролерів та програмованих логічних матриць і 
сигнальних процесорів.
ПР 11. Вміти виконувати роботи із проектування систем автоматизації, знати зміст і 
правила оформлення проектних матеріалів, склад проектної документації та послідовність 
виконання проектних робіт із урахуванням вимог відповідних нормативно-правових 
документів та міжнародних стандартів.
ПР 12. Вміти використовувати різноманітне спеціалізоване програмне забезпечення для 
розв'язування типових інженерних задач у галузі автоматизації, зокрема, математичного 
моделювання, автоматизованого проектування, керування базами даних, методів 
комп’ютерної графіки.
ПР 13. Вміти враховувати соціальні, екологічні, етичні, економічні аспекти, вимоги охорони 
праці, виробничої санітарії і пожежної безпеки під час формування технічних рішень. Вміти 
використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та 
ведення здорового способу життя.
ПР 14. Вміти використовувати у виробничій і соціальній діяльності фундаментальні поняття 
і категорії державотворення для обґрунтування власних світоглядних позицій та політичних 
переконань із урахуванням процесів соціально-політичної історії України, правових засад та 
етичних норм._____________________________________________________________________________

V I. Форми атестації здобувачів ф ахової передвищої освіти
Форми атестації здобувачів 
фахової передвищої освіти

Атестація здійснюється в формі комплексного 
атестаційного екзамену

Вимоги до
кваліфікаційного/єдиного 
державного кваліфікаційного 
іспиту (іспитів) (за наявності)

Комплексний атестаційний екзамен складається з двох 
частин: теоретичної -  тестова перевірка знань; практичної 
-  відповіді на теоретичні питання і розв'язання ситуаційної 
задачі, що дозволяє перевірити рівень сформованості 
відповідних умінь та навичок.

Ухвалення екзаменаційною комісією рішення про 
присудження кваліфікації «фаховий молодший бакалавр з 
автоматизації та комп’ютерних інтегрованих технологій» 
та видачу диплома фахового молодшого бакалавра за 
результатами підсумкової атестації студентів 
оголошуються після оформлення в установленому порядку 
протоколів засідань екзаменаційної комісії.

VII. Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості
фахової передвищої освіти

Заклад фахової передвищої освіти несе первинну відповідальність за 
якість послуг щодо надання освіти. 

В Університеті функціонує система забезпечення якості освітньої 
діяльності та якості передвищої освіти (система внутрішнього забезпечення 
якості), яка передбачає здійснення таких процедур і заходів:

1) визначення принципів та процедур забезпечення якості фахової 
передвищої освіти, що інтегровані до загальної системи управління



університетом, узгоджені з його стратегією і передбачають залучення 
внутрішніх та зовнішніх зацікавлених сторін;

2) здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітньо- 
професійних програм, які забезпечують відповідність їх змісту стандартам 
фахової передвищої освіти (професійним стандартам -  за наявності), 
декларованим цілям, урахування позицій зацікавлених сторін, чітке 
визначення кваліфікацій, що присуджуються та/або присвоюються, які мають 
бути узгоджені з Національною рамкою кваліфікацій;

3) здійснення за участю здобувачів освіти моніторингу та періодичного 
перегляду освітньо-професійних програм з метою гарантування досягнення 
встановлених для них цілей та їх відповідності потребам здобувачів фахової 
передвищої освіти і суспільства, включаючи опитування здобувачів фахової 
передвищої освіти;

4) забезпечення дотримання вимог правової визначеності, оприлюднення 
та послідовного дотримання нормативних документів закладу фахової 
передвищої освіти, що регулюють усі стадії підготовки здобувачів фахової 
передвищої освіти (прийом на навчання, організація освітнього процесу, 
визнання результатів навчання, переведення, відрахування, атестація тощо);

5) забезпечення релевантності, надійності, прозорості та об’єктивності 
оцінювання, що здійснюється в рамках освітнього процесу;

6) визначення та послідовне дотримання вимог щодо компетентності 
педагогічних працівників, застосовування чесних і прозорих правил прийняття 
на роботу та безперервного професійного розвитку персоналу;

7) щорічне оцінювання здобувачів передвищої освіти, педагогічних 
працівників закладу фахової передвищої освіти та регулярне оприлюднення 
результатів таких оцінювань на офіційному вебсайті закладу фахової 
передвищої освіти, на інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб;

8) забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
9) забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього 

процесу, в тому числі самостійної роботи студентів, за кожною освітньо- 
професійною програмою;

10) забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного 
управління освітнім процесом;

11) забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені 
освіти та кваліфікації;

12) забезпечення дотримання академічної доброчесності працівниками 
закладу і здобувачами фахової передвищої освіти, в тому числі створення і 
забезпечення функціонування ефективної системи запобігання та виявлення 
академічного плагіату та інших порушень академічної доброчесності, 
притягнення порушників до академічної відповідальності;

13) періодичне проходження процедури зовнішнього забезпечення якості 
фахової передвищої освіти;

14) залучення здобувачів фахової передвищої освіти та роботодавців як 
повноправних партнерів до процедур і заходів забезпечення якості освіти;



15) забезпечення дотримання студентоорієнтованого навчання в 
освітньому процесі;

16) здійснення інших процедур і заходів, що описані в Положенні про 
систему забезпечення якості підготовки здобувачів освіти.

Система внутрішнього забезпечення якості фахової передвищої освіти за 
поданням закладу фахової передвищої освіти оцінюється Державною службою 
якості освіти або акредитованими нею незалежними установами оцінювання та 
забезпечення якості фахової передвищої освіти на предмет її відповідності 
вимогам до системи забезпечення якості фахової передвищої освіти, що 
затверджуються Державною службою якості освіти, та стандартам і 
рекомендаціям щодо забезпечення якості фахової передвищої освіти.

VIII. Вимоги професійних стандартів (у разі їх наявності)
Загальноприйняті професійні стандарти відсутні.

IX. Перелік нормативних документів, на яких базується Тимчасовий 
стандарт фахової передвищої освіти

1. Про фахову передвищу освіту: Закон України від 06.06.2019 р. 
№ 2745-VI11. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2745-19.

2. Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності: 
постанова Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. № 1187. Дата 
оновлення: 23.24.2018. URL: https://zakon.rada.gov.Ua/laws/show/l 187-2015-
%D0%BF/page.

3. Про затвердження Національної рамки кваліфікацій: постанова
Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1341. URL:
http://zakon4 .rada. gov.ua/laws/show /13 41 -2011 -п].

4. Національний класифікатор України: «Класифікатор професій». ДК 
003: 2010. URL: http://www.dk003.com.

5. Національний класифікатор України: «Класифікація видів економічної 
діяльності» ДК 009:2010. URL: http://www.ukrstat.gov .ua/.

6. Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється 
підготовка здобувачів вищої освіти: Наказ Міністерства освіти і науки України 
від 11.07.2019 р. № 977. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0880-19.

7. Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими 
здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти: постанова Кабінету Міністрів 
України від 29.04.2015 р. № 266. Дата оновлення: 11.02.2017. URL:
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-n.

8. Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти: 
Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.06.2016 р. № 600 (у редакції 
наказу Міністерства освіти і науки України від 01.10.2019 р. № 1254), схвалені 
сектором вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки 
України (протокол № 3 від 21 червня 2019 p.).

9. International Standard Classification o f Education (ISCED 2011): 
UNESCO Institute for Statistics. URL: http://www.uis.unesco.org/education 
/documents/isced-2011 -en.pdf.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2745-19
https://zakon.rada.gov.Ua/laws/show/l
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https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0880-19
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-n
http://www.uis.unesco.org/education


10. ISCED Fields o f  Education and Training 2013 (ISCED-F 2013):UNESCO 
Institute for Statistics. URL: http://www.uis.unesco.org/Education/Documents 
/iscedfields-of-education-training-2013 .pdf.

11. QF-EHEA -  Qualification Framework o f  the European Higher Education 
Area. URL: http://www.ehea.info/article-details.aspx?ArticleId=67.

12. TUNING (для ознайомлення зі спеціальними (фаховими)
компетентностями та прикладами стандартів. URL:
http : / /www. un і d eu sto. о rg/tun і ng.

13. Положення про освітні програми у Відкритому міжнародному 
Університеті розвитку людини «Україна», затверджене наказом Відкритого 
міжнародного університету розвитку людини «Україна» № 50 від 14.04.2020. 
URL:
http://uu.edu.ua/upload/universitet/normativni documenti/Osnovni oficiyni doc UU 
/Navch metod d-t/Polozh pro osvitni programi.pdf.

14. Методичні рекомендації щодо розроблення тимчасових стандартів (до 
затвердження стандартів фахової передвищої освіти МОН України). URL: 
https://uu.edu.ua/upload/universitet/normativni_documenti/Osnovni_oficiyni_doc_U 
U/Navch_metod_d-
t/Dodatok_do_nakazu_21_Rekomendatsiyi_do_rozrobky_Tymchasovykh_standartiv
_FPO.pdf.

Пояснювальна записка
Тимчасовий стандарт фахової передвищої освіти України за 

спеціальністю 151 «Автоматизація та комп’ютерні інтегровані технології» 
визначає вимоги до фахового рівня передвищої освіти осіб, які можуть 
розпочати навчання за цією програмою, кількість кредитів ЄКТС, необхідних 
для виконання цієї програми, а також очікувані результати навчання та 
компетентності, якими повинен оволодіти здобувач відповідного рівня освіти.

Базується на компетентнісному підході і поділяє філософію визначення 
вимог до фахівця, закладену в основу Болонського процесу та в міжнародному 
проекті Європейської комісії «Еармонізація освітніх структур в Європі» (Tuning 
Educational Structures in Europe, TUNING).

Порядок нумерації в переліку загальних та фахових компетентностей не 
пов’язаний зі значимістю тієї чи іншої компетентності.

http://www.uis.unesco.org/Education/Documents
http://www.ehea.info/article-details.aspx?ArticleId=67
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П ЕРЕЛІК РЕКОМ ЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ: 
Офіційні документи:

1. Закон України «Про освіту» - http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/ 2145-
19;

2. Закон України «Про фахову перед вищу освіту» 
https://zakon.rada.gov.U a/rada/show /2 745-19;

3. Закон України «Про вищу освіту»
http://zakon4 .rada. gov .ua/laws/show/1556-18;

4. Національний класифікатор України: Класифікатор професій ДК 003:2010 
- https://zakon.rada-gov.ua/radayshow/va327609-10;

5. HPK, 2019 - http://zakon4.rada.gov.U a/laws/show/l3 4 1 -2011 -й;
6. Перелік галузей знань і спеціальностей, 2015 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-n.

Корисні посилання:
1. Проект ЄС TUNING (приклади результатів навчання, компетентностей) - 

http://www.unideusto.org/tuningeu/;
2. Національний глосарій: вища освіта, 2014

http://erasrnusphis.org.ua/korvsna-informatsiia/korvsni-materialy/categorv/3- 
materialynatsionalnoi-lcomandv-ekspertiv-shchodo-zaprovadzhennia-instrumentiv- 
bolonskohoprotsesu.html?start=80;

3. Рашкевич Ю.М. Болонський процес та нова парадигма вищої освіти: 
монографія - http://erasmusplus.org.ua/korvsna-
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Таблиця 1. Матриця відповідності визначених Тимчасовим  

стандартом компетентностей/результатів навчання дескрипторам НРК

Класифікація 
компетентностей  

(результатів  
навчання) за НРК

Знання 
З н і  Спеціалізовані 
теоретичн і знання у 
сфері п рофесійної 
діяльності та/або 
навчання
Зн2 С пеціалізовані 
емпіричні знання у 
сф ері проф есійно ї 
д іяльності та/або 
навчання

У м іння/навички  
У м і Р о зв ’язання 
складних задач у 
спеціал ізованих сферах 
професійної діяльності 
та/або навчання; 
знаходж ення  ріш ень 
конкретних проблем, 
що передбачає 
ідентифікацію  та 
інтерпретацію  
інформації , 
планування, аналіз, 
контроль та 
оц іню вання  власної 
роботи, роботи  інших 
осіб у спеціал ізованом у 
контексті

К омунікація  
К1 Д онесення  до 
ш ирокого  кола осіб 
(колеги, керівники, 
клієнти) власного  
розуміння, знань, 
судж ень, досвіду, 
зокрема у сфері 
п рофесійної 
діяльності 
К  2 В заємодія  з 
колегами, ф аховою  
сп ільн отою  з метою  
п ровадж ення 
п роф есійно ї 
д іяльності або 
навчання

Відповідальність  і 
автономія 

А В  1 Управління 
роботою  інших у 
професійному або 
навчальному контексті 
в умовах, що мож уть 
зміню ватися  
АВ 2 Здатність до 
подальш ого  навчання з 
елем ентам и  автономії

Загальні ком петентності

ЗК 1 Зн і У м і К1 AB 1

ЗК 2 Зн і - К2 AB 1

зкз Зні - К2 АВ 2

ЗК 4 Зн і У м і К1 AB 1

ЗК 5 Зн2 У м і К2 АВ 2

З К 6 Зн і У м і К1 AB 1

ЗК  7 Зн2 - К1 AB 1

ЗК 8 Зн2 У м і К2 AB 1

ЗК 9 З н і У м і К1 АВ 2

ЗК 10 Зн2 - К1 АВ 2

С п еціал ь н і (фахові) ком петентност і

СК 1 Зн і У м і К2 АВ 2

СК  2 Зн і У м і К2 АВ 2

С К З Зн2 У м і К1 АВ 2

СК  4 З н і У м і К1 AB 1

СК 5 Зн і У м і К1 АВ 2

СК 6 Зн і У м і К1 AB 1

СК 7 Зн і У м і К2 АВ 2

СК  8 Зн і У м і К2 АВ 2

С К  9 Зн і У м і К1 АВ 2

С К  10 Зн і У м і К1 AB 1

С К  11 Зн і У м і К1 AB 1



Таблиця 2. Матриця відповідності визначених результатів навчання та компетентностей

Компетентності

Ін
те

гр
ал

ьн
а

ко
м

пе
те

нт
ні

ст
ь Загальні компетентності Спеціальні (фахові) компетентності

Програмні
результати
навчання/
Навчальна
дисципліна

ЗК 
1

ЗК 
2

з
к

з

ЗК 
4

ЗК 
5

ЗК
6

ЗК 
7

ЗК 
8

ЗК 
9

ЗК 
10

СК
 

1

СК
 

2

с
к

з

СК
 

4

СК
 

5

СК
 

6

СК
 

7

СК
 

8

СК
 

9

СК
 

10

С
К

11

ПР 1 + + + + + +
ПР 2 + + + +
П Р З + + + + + + + +
ПР 4 + + + + +
ПР 5 + + + + +
ПР 6 + + + + +
ПР 7 + + + + + + + +
ПР 8 + + + + + + + + +
ПР 9 + + + + + +
ПР 10 + + + + + + + + +
ПР 11 + + + + + + +
ПР 12 + + + + + +
ПР 13 + + + +
ПР 14 + + + і + +


