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І. Преамбула 

 

У розділі: 

- зазначається назва Тимчасового стандарту фахової передвищої освіти, 
назва, дата та номер наказу, яким затверджено та введено в дію; 

- вказуються прізвища, імена, по батькові, наукові ступені, вчені та 
педагогічні звання, кваліфікаційні категорії членів науково-методичного 

об’єднання та інших додатково залучених розробників Тимчасового стандарту, 
посади і назви організацій, де вони працюють; 

- наводяться дані про розгляд та схвалення Тимчасового стандарту 
роботодавців та осіб, які здійснювали фахову та методичну експертизу. 

У разі необхідності у розділі можуть бути наведені додаткові відомості 

(перевидання, внесення змін і доповнень тощо). 

 

ІІ. Загальна характеристика 

 

Освітньо-

професійний 

ступінь 

Фаховий молодший бакалавр 

Галузь знань Зазначаються шифр та назва галузі знань згідно з 
Переліком галузей знань і спеціальностей (постанова 

КМУ від 29.04.2015 № 266). 

Спеціальність Зазначаються код та найменування спеціальності згідно 

з Переліком галузей знань і спеціальностей (постанова 

КМУ від 29.04.2015 № 266). 

Форми навчання Зазначаються форми навчання відповідно до статті 47 

Закону України «Про фахову передвищу освіту», за 
якими здійснюватиметься підготовка фахівців на рівні 

фахової передвищої освіти за відповідною 

спеціальністю. 

Освітня 

кваліфікація 

Освітня кваліфікація визначається згідно з частиною 5 

статті 34 Закону України «Про освіту», частиною 2 
статті 10 Закону України «Про фахову передвищу 

освіту» і складається з інформації про здобутий особою 

освітньо-професійний ступінь фахової передвищої 
освіти, спеціальність та спеціалізацію (за наявності), 

освітньо-професійну програму.  

У Тимчасовому стандарті фахової передвищої освіти 

зазначається:  

- фаховий молодший бакалавр із (назва спеціальності) 

за спеціалізацією (зазначити назву спеціалізації за 
наявності).  

- Заклад фахової передвищої освіти може самостійно 

запроваджувати спеціалізації, що зазначаються при 
присудженні освітньої кваліфікації особам, які 

успішно закінчили навчання за відповідними освітньо-



 

професійними програмами. 

Професійна(і) 

кваліфікація(ї) 

Як правило, у стандарті фахової передвищої освіти 

професійна кваліфікація не зазначається. Її потрібно 

вказувати лише у випадках, коли законодавством та/або 
згідно із зобов’язаннями України за міжнародними 

угодами встановлена обов’язковість присвоєння 

освітньої кваліфікації для здобуття певної професійної 

кваліфікації. В усіх інших випадках Стандарт фахової 
передвищої освіти не є підставою для присвоєння 

професійної кваліфікації і не надає відповідних прав 

закладу фахової передвищої освіти. 
У разі зазначення професійної кваліфікації у Стандарті 

фахової передвищої освіти подається стислий опис умов 

і порядку її присвоєння, із посиланням на відповідний 

Професійний стандарт, орган, що його затвердив, та/або 
на відповідне законодавство, міжнародні угоди. 

Кваліфікація в 

дипломі 

Формулювання кваліфікації в дипломі має відповідати 

частинам 3, 4 статті 10 Закону України «Про фахову 

передвищу освіту» та законодавству щодо затвердження 

форм документів про фахову передвищу освіту 
державного зразка та додатків до них. 

Додаткові вимоги, зазначені у стандарті, не можуть 

суперечити вимогам, визначеним законодавством. 
Складається з: 

- освітньо-професійний ступінь, спеціальність, 
спеціалізацію, освітньо-професійну програму;  
- професійна кваліфікація (у разі присвоєння). 

У разі здобуття фахової передвищої освіти за 

акредитованою освітньо-професійною програмою в 

дипломі фахового молодшого бакалавра зазначається 

найменування органу (органів) акредитації, а в додатку 
до диплома фахового молодшого бакалавра – 

інформація про видані ним (ними) відповідні 

акредитаційні сертифікати, рішення. 

Опис предметної 

області 

Згідно з пунктом 15 Міжнародної стандартної 

класифікації освіти: галузі освіти і підготовки 2013 р. 

(МСКО-Г 2013): 
- об’єкт(и) вивчення та/або діяльності (процеси, 
явища тощо або проблеми, які вивчаються); 

- цілі навчання (очікуване застосування набутих 
компетентностей); 

- теоретичний зміст предметної області (основні 
поняття, концепції, принципи, специфічні для цієї 
предметної області); 

- методи, методики та технології (якими має 
оволодіти здобувач фахової передвищої освіти для 
застосовування на практиці); 



 

- інструменти та обладнання (об’єкти/предмети, 
пристрої та прилади, які випускник має бути здатний 
застосовувати і використовувати в професійній 
діяльності). 

Обсяг опису предметної області не повинен 

перевищувати 150 слів. 

Академічні права 

випускників 

Описуються права випускників щодо здобуття освіти на 

наступному рівні та/або в системі освіти дорослих. Не 

допускається обмеження академічних прав випускників 

через зазначення у Стандарті спеціальностей чи галузей 

знань для подальшого навчання на вищих рівнях освіти.  

Працевлаштування 

випускників 
(обов’язково тільки для 

спеціальностей, у межах 

яких передбачено 

створення освітніх 

програм із підготовки 

фахівців для професій, 

для яких запроваджене 

додаткове регулювання) 

Зазначаються професії, для яких запроваджене додаткове 

регулювання (згідно з Національним класифікатором 
України: Класифікатор професій (ДК 003:2010) та 

International Standard Classification of Occupations 2008 

(ISCO-08)), на фахову підготовку з яких можуть бути 
спрямовані освітньо-професійні програми за 

спеціальністю. За необхідності зазначається порядок 

доступу до професії. 

Для інших спеціальностей зазначається область 
професійної діяльності, де може працювати випускник 

освітніьо-професійної програм за спеціальністю, при 

цьому перелік професій (професійних назв робіт) може 
зазначатися в Пояснювальній записці. 

 

 

ІІІ. Обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного ступеня 

фахової перевищої освіти 

 Визначається (однозначно) обсяг освітньо-професійної програми у 

кредитах ЄКТС.  

 Загальні вимоги до обсягу освітньо-професійної програми: 

Обсяг освітньо-професійної програми фахового молодшого бакалавра:  

- - на основі профільної середньої освіти становить 120-180 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 базової середньої освіти становить до 240 кредитів ЄКТС, у тому 

числі 120 кредитів ЄКТС за інтегрованою з нею освітньою програмою 
профільної середньої освіти професійного спрямування, що відповідає галузі 

знань та/або спеціальності.  

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 обсягу освітньо-професійної 

програми на основі профільної середньої освіти.  
Для освітньо-професійних програм, спрямованих на підготовку фахівців з 
професій для яких запроваджене додаткове регулювання, додаткові вимоги 

можуть встановлюватися відповідно до професійних стандартів_ 

 

 

ІV. Перелік компетентностей випускника 

 

Інтегральна 

компетентність 

За основу береться опис відповідного 

кваліфікаційного рівня у Законі України «Про фахову 

передвищу освіту. 

Фаховий молодший бакалавр: повинен уміти 
вирішувати типові спеціалізовані задачі в окремій 

галузі професійної діяльності або у процесі навчання, 

що вимагає застосування положень і методів 
відповідних наук та може характеризуватися певною 

невизначеністю умов; нести відповідальність за 

результати своєї діяльності; здійснювати контроль 

інших осіб у визначених ситуаціях.  
При формулюванні інтегральної компетентності в 

Стандарті фахової передвищої освіти треба 

конкретизувати, про які саме науки, галузь тощо 
йдеться. 

Загальні 
компетентності 

Для освітньо-професійного рівня фахового 
молодшого бакалавра перелік загальних 

компетентностей обов’язково включає:  

- 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 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. 



 

Перелік загальних компетентностей корелюється з 

описом відповідного кваліфікаційного рівня 

Національної рамки кваліфікацій.  
Перелік загальних компетентностей має містити 5-8 

вимог, що є найбільш актуальними для конкретної 

спеціальності. Стандарт має передбачати 
встановлення додаткових обов’язкових 

компетентностей відповідно до вимог професійних 

стандартів для освітньо-професійних програм, що 

передбачають надання відповідної професійної 
кваліфікації та/або спрямовані на підготовку фахівців 

для професій, для яких запроваджене додаткове 

регулювання.  

Найбільш актуальні для спеціальності загальні 
компетентності обираються з переліку Проекту ЄС 

TUNING:  

1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 
синтезу.  

2. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях.  

3. Здатність планувати та управляти часом.  
4. Знання та розуміння предметної області та 

розуміння професійної діяльності.  

5. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, 
так і письмово.  

6. Здатність спілкуватися іноземною мовою.  

7. Здатність використовувати інформаційні та 

комунікаційні технології.  
8. Здатність вчитися й оволодівати сучасними 

знаннями.  

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

10. Здатність бути критичним і самокритичним.  

11. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.  

12. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  
13. Вміння виявляти, ставити та вирішувати 

проблеми.  

14. Здатність приймати обґрунтовані рішення.  
15. Здатність працювати в команді.  

16. Здатність до міжособистісної взаємодії.  

17. Здатність спілкуватися із представниками інших 

професійних груп різного рівня (з експертами з інших 
галузей знань/видів економічної діяльності).  

18. Цінування та повага до різноманітності та 

мультикультурності.  
19. Здатність працювати автономно.  



 

20. Здійснення безпечної діяльності.  

21. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість. 

22. Здатність діяти на основі етичних міркувань 
(мотивів).  

23. Здатність оцінювати та забезпечувати якість 

виконуваних робіт.  
24. Визначеність і наполегливість щодо поставлених 

завдань і взятих обов’язків.  

25. Прагнення до збереження навколишнього 

середовища.  
26. Здатність діяти соціально відповідально та 

свідомо.  

27. Усвідомлення рівних можливостей та тендерних 

проблем.  
Названий перелік є відкритим. 

Спеціальні (фахові, 

предметні) 

компетентності 

Перелік рекомендованих спеціальних (фахових, 

предметних) компетентностей корелює з описом 

відповідного кваліфікаційного рівня НРК. 

Орієнтовна кількість спеціальних компетентностей, як 

правило, не перевищує 10-15 вимог.  

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності варто 

формулювати як здатності випускника вирішувати 

певні проблеми та завдання, отримувати певні 

результати, застосовувати у професійній діяльності 

певні теорії та методи тощо.  

Тимчасовий стандарт визначає вимоги лише до 

спеціальних (фахових, предметних) компетентностей, 

які є спільними для всіх можливих освітньо-

професійних програм у межах спеціальності. Заклад 

фахової передвищої освіти у своїй освітньо-

професійній програмі може:  

- формулювати описи додаткових до Стандарту 

спеціальних (фахових, предметних) компетентностей;  

- формулювати узагальнені описи спеціальних 

(фахових, предметних) компетентностей, що 

охоплюють відповідний перелік компетентностей 

Стандарту;  

- формулювати інший перелік спеціальних 

(фахових, предметних) компетентностей, описи яких 

у сукупності охоплюють всі вимоги Стандарту; 

- деталізувати описи спеціальних (фахових, 

предметних) компетентностей Стандарту відповідно 

до спеціальності та/або спеціалізації.  

Стандарт може встановлювати додаткові обов’язкові 

компетентності відповідно до вимог професійних 

стандартів для освітньо-професійних програм, що 



 

передбачають надання відповідної професійної 

кваліфікації та/або спрямовані на підготовку фахівців 

із професій, для яких запроваджене додаткове 

регулювання. 
 

З метою забезпечення кореляції визначених компетентностей (результатів 

навчання), зазначених у 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 

 

Зазначені у Стандарті результати навчання визначають нормативний 

зміст підготовки в межах спеціальності.  

Загальна кількість становить орієнтовно 15-25 результатів навчання, які 
корелюються з визначеним вище переліком загальних і спеціальних (фахових, 

предметних) компетентностей.  

Стандарт визначає вимоги лише до результатів навчання, які є спільними 

для всіх можливих освітньо-професійних програм у межах спеціальності. 
Заклад фахової передвищої освіти у своїй освітньо-професійній програмі 

визначає очікувані програмні результати навчання та може:  

- формулювати описи додаткових до Стандарту результатів 

навчання;  

- формулювати узагальнені описи результатів навчання, що 

охоплюють відповідний перелік компетентностей Стандарту;  

- формулювати інший перелік результатів навчання, описи яких у 

сукупності охоплюють всі вимоги Стандарту; 

- деталізувати описи результатів навчання Стандарту відповідно до 

спеціальності.  
 

Результати навчання за освітньо-професійною програмою відображають 

узгоджені очікування та вимоги зацікавлених сторін: здобувачів фахової 
передвищої освіти, педагогічних працівників, керівництва закладів фахової 

передвищої освіти, роботодавців.  

Стандарт може встановлювати додаткові обов’язкові результати навчання 

для освітньо-професійних програм, що передбачають надання певної 
професійної кваліфікації та/або спрямовані на підготовку фахівців для 

професій, для яких запроваджено додаткове регулювання.  



 

 

Результати навчання мають відповідати таким критеріям: 

- бути чіткими й однозначними, даючи змогу окреслити зміст вимог 

до здобувала фахової передвищої освіти;  
- бути діагностичними (тобто результати навчання повинні мати 

об’єктивні ознаки їх досягнення чи недосягнення);  
- бути вимірюваними (має існувати спосіб та шкала для вимірювання 

досягнення результату прямими або непрямими методами, рівнів досягнення 
складних результатів);  

- бути сформульованими відповідно до правил (подано далі).  

 
Правила визначення та формулювання результатів навчання 

 

При формулюванні результатів навчання рекомендується: 
1. Визначити, якій сфері та якому ієрархічному рівню має відповідати 

результат навчання.  

2. Визначити дієслово відповідного рівня.  

3. Вказати предмет вивчення або предмет дії (іменник, що вживається за 

дієсловом).  

4. За необхідності навести умови/обмеження, за яких необхідно 

демонструвати результат навчання.  

З метою співвіднесення визначених результатів навчання та 

компетентностей, зазначених у Стандарті у процесі розроблення Стандарту 

використовується матриця відповідності визначених Стандартом результатів 
навчання та компетентностей (Таблиця 2 Пояснювальної записки Стандарту).  

Для забезпечення системності та ідентичності під час опису результатів 

навчання рекомендовано використовувати одну з визнаних класифікацій, 

зокрема за авторством Б. Блума. 

 

VІ. Форми атестації здобувачів фахової передвищої освіти 

 

Форми атестації 

здобувачів фахової 

передвищої освіти 

Визначаються форми атестації здобувачів 

фахової передвищої освіти за конкретною 

спеціальністю. 
Атестація здійснюється за такими формами 

(перелік є відкритим і може доповнюватися при 

розробленні стандартів):  

- публічного захисту (демонстрації) 
кваліфікаційної роботи; 

- кваліфікаційного іспиту (іспитів);  

- єдиного державного кваліфікаційного іспиту 

(іспитів) за спеціальністю в установленому 
порядку. 

Необхідно обрати одну або дві обов’язкові 

форми атестації. 

Вимоги до Не допускається регламентувати обсяг 



 

кваліфікаційної роботи 

(за наявності) 

(кількість сторінок або знаків) та структуру 

роботи. 
Кваліфікаційна робота не повинна містити 

академічного плагіату, фабрикації, фальсифікації. 
Узагальнені вимоги до кваліфікаційної роботи 

слід формулювати на основі визначеної 

Стандартом інтегральної компетентності. 
Кваліфікаційна робота має бути оприлюднена 

на офіційному сайті або в репозитарії закладу 
фахової передвищої освіти. 

Оприлюднення кваліфікаційних робіт, що 
містять інформацію з обмеженим доступом, 

здійснювати відповідно до вимог законодавства. 

Вимоги до 

кваліфікаційного/єдиного 

державного 

кваліфікаційного іспиту 

(іспитів) (за наявності) 

Кваліфікаційний іспит (іспити) має бути 
спрямований на перевірку досягнення результатів 
навчання, визначених Стандартом та освітньо-
професійною програмою.  

Вказуються, за наявності, вимоги щодо 
структури та/або особливих умов проведення 
атестаційного іспиту (іспитів).  

Вимоги до єдиного державного 
кваліфікаційного іспиту (іспитів) встановлюються 
законодавством. 

Вимоги до публічного 

захисту кваліфікаційної 

роботи (демонстрації) (за 

наявності) 

Вказуються, за наявності, вимоги щодо 

процедури та/або особливих умов проведення 
публічного захисту (демонстрації). 

 

При визначенні вимог Стандарту щодо атестації здобувачів фахової 

передвищої освіти не слід запроваджувати вимоги, що обмежують академічну 
автономію закладів фахової передвищої освіти. Зокрема, вимоги до 

кваліфікаційної роботи не можуть визначати перелік та зміст регуляторних 

документів закладів фахової передвищої освіти, терміни подання та 
оприлюднення тощо. 

 

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

 

В закладі фахової передвищої освіти повинна функціонувати система 

забезпечення закладом якості освітньої діяльності та якості фахової передвищої 

освіти (система внутрішнього забезпечення якості), яка передбачає здійснення 
таких процедур і заходів:  

1) визначення та оприлюднення політики, 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) визначення і послідовне дотримання процедур розроблення 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) забезпечення необхідного фінансування освітньої та викладацької 

діяльності, а також адекватних та доступних освітніх ресурсів і підтримки 
здобувачів фахової передвищої освіти за кожною освітньо-професійною 

програмою; 

8) забезпечення збирання, аналізу і використання відповідної інформації 

для ефективного управління освітньо-професійними програмами та іншою 
діяльністю закладу;  

9) забезпечення публічної, зрозумілої, точної, об’єктивної, своєчасної та 

легкодоступної інформації про діяльність закладу та всі освітньо-професійні 
програми, умови і процедури присвоєння ступеня фахової передвищої освіти та 

кваліфікацій;  

10) 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;  

11) періодичне проходження процедури зовнішнього забезпечення якості 

фахової передвищої освіти;  

12) залучення здобувачів фахової передвищої освіти та роботодавців як 

повноправних партнерів до процедур і заходів забезпечення якості освіти;  

13) забезпечення дотримання студентоорієнтованого навчання в 

освітньому процесі;  

14) здійснення інших процедур і заходів, визначених законодавством, 
установчими документами закладів фахової передвищої освіти або відповідно 

до них.  

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 

забезпеченім 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. 

 

VIІI. Вимоги професійних стандартів (у разі їх наявності) 

 

Зазначається інформація про наявні професійні стандарти (національних 

та міжнародних організацій) (назва документа, реквізити та (або) посилання), 

які враховані у Стандарті вищої освіти та (або) є важливими для врахування 

при побудові і реалізації освітньої програми. Надання цієї інформації 
обов’язкове у випадку зазначення в Стандарті професійної кваліфікації, яка 

присвоюється випускникам. 

Повна назва Професійного 

стандарту, його реквізити та 

(або) посилання на документ 

 

Особливості тимчасового 

стандарту фахової передвищої 

освіти, пов’язані з наявністю 

певного Професійного стандарту 

 

 

 

ІХ. Перелік нормативних документів, на яких базується Тимчасовий 

стандарт фахової передвищої освіти 

 

Зазначаються національні нормативно-правові акти та міжнародні 

документи, що регулюють відповідну галузь знань і спеціальність. 
Також додатково може бути наданий окремий перелік рекомендованих 

джерел, корисних для розроблення освітніх програм за спеціальністю. 

 

Пояснювальна записка 

Пояснювальна записка містить інформацію та рекомендації, які 

розробники Стандарту вважають за необхідне довести до уваги користувачів 

Стандарту, але які не визначені як обов’язкові до виконання.  
Пояснювальна записка складається в довільній формі.  

Слід враховувати, що присвоєння професійних кваліфікацій 

регламентується відповідним нормативними актами (зокрема, відповідними 

професійними стандартами).  
Обов’язковими складовими пояснювальної записки є матриці 

відповідності (Таблиці 1 і 2)  

 
Таблиця 1. Матриця відповідності визначених Тимчасовим 

стандартом компетентностей/результатів навчання дескрипторам НРК 

(на прикладі фахового молодшого бакалавра – 5 рівня НРК)  



 

 

Класифікація 

компетентностей 

(результатів 

навчання) за НРК  

Знання 

Зн1 Спеціалізовані 

теоретичні знання у 

сфері професійної 

діяльності та/або 

навчання  

Зн2 Спеціалізовані 

емпіричні знання у 

сфері професійної 

діяльності та/або 

навчання 

Уміння/навички 

Ум1 Розв’язання 

складних задач у 

спеціалізованих сферах 

професійної діяльності 

та/або навчання; 

знаходження рішень 

конкретних проблем, 

що передбачає 

ідентифікацію та 

інтерпретацію 

інформації, 

планування, аналіз, 

контроль та 

оцінювання власної 

роботи, роботи інших 

осіб у спеціалізованому 
контексті 

Комунікація 

К1 Донесення до 

широкого кола осіб 

(колеги, керівники, 

клієнти) власного 

розуміння, знань, 

суджень, досвіду, 

зокрема у сфері 

професійної 

діяльності  

К 2 Взаємодія з 

колегами, фаховою 

спільнотою з метою 

провадження 

професійної 

діяльності або 

навчання 

Відповідальність і 

автономія 

АВ 1 Управління 

роботою інших у 

професійному або 

навчальному контексті 

в умовах, що можуть 

змінюватися 

АВ 2 Здатність до 

подальшого навчання з 

елементами автономії 

Загальні компетентності 

ЗК1     

ЗК2     

ЗКn     

Спеціальні (фахові) компетентності 

СК1     

СК2     

СКn     

 

 

Таблиця 2. Матриця відповідності визначених результатів навчання та 

компетентностей 
 

  Компетентності 

Ін
т
е
г
р

а
л

ь
н

а
 

к
о

м
п

е
т
е
н

т
н

іс
т
ь
 Загальні компетентності Спеціальні (фахові) компетентності 

Програмні 

результати 

навчання/ 

Навчальна 

дисципліна 
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