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І. ПЕРЕДМОВА 

 

ОПП розроблено робочою групою предметної (циклової) комісії 

електроенергетики, електротехніки та електромеханіки, автоматизації та 

комп’ютерно-інтегрованих технологій на підставі Стандарту фахової 

передвищої освіти України спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-

інтегровані технології освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший 

бакалавр», галузі знань: 15 Автоматизація та приладобудування, затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України від 08.12.2021 р. № 1322.  

https://mon.gov.ua/storage/app/media/Fakhova%20peredvyshcha%20osvita/Z

atverdzheni.standarty/2021/12/08/151-Avtomatyz.ta.komp-intehr.tekhn.08.12.pdf  

Розроблено робочою групою у складі: 

ЧЕРНІВЧАН Василь Ярославович – голова робочої групи, директор 

коледжу, викладач-методист, викладач вищої категорії, викладач спеціальний 

дисциплін 

ВАСКАН Анастасія Василівна – член робочої групи, заступник директора 

з навчальної роботи, викладач вищої категорії 

ПОЦІЛУЙКО-ГРИГОРЯК Галина Володимирівна – член робочої групи, 

завідувач відділенням, викладач вищої категорії, викладач спеціальних 

дисциплін 

МУРИНЮК Василь Васильович – член робочої групи, завідувач 

відділенням, викладач вищої категорії, викладач спеціальних дисциплін 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ 

Рішенням Методичної ради Протокол №23 від 15.12.2021р. та Педагогічної 

ради Протокол № 12 від 22.12.2021 р. 

Наказом директора Чернівецького індустріального фахового коледжу від 

31 грудня 2021 р. № 91-аг  

 

 

 



ІІ. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА 

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА  

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНИЙ СТУПІНЬ фаховий молодший бакалавр 

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 15 Автоматизація та приладобудування 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 

технології 

ОСВІТНЯ КВАЛІФІКАЦІЯ фаховий молодший бакалавр з автоматизації та 

комп’ютерно-інтегрованих технологій 

 

Освітня програма фахового молодшого бакалавра за спеціальністю 151 

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (галузь знань 15 Автоматизація 

та приладобудування) є документом, що визначає вимоги до рівня освіти осіб, які 

можуть розпочати навчання за цією програмою, перелік навчальних дисциплін і 

логічну послідовність їхнього вивчення, кількість кредитів, необхідних для виконання 

програми, а також очікувані результати навчання (компетентності), якими має володіти 

здобувач відповідного рівня освіти. 

Освітньо-професійна програма розроблена на підставі Стандарту фахової 

передвищої освіти України спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-

інтегровані технології освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр», 

галузі знань: 15 Автоматизація та приладобудування, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 08.12.2021 р. № 1322.  

Ця освітня програма встановлює: 

 обсяг кредитів ЄКТС, необхідних для здобуття ступеня фахової передвищої 

освіти; 

 перелік компетентностей випускника; 

 нормативний зміст підготовки здобувачів фахової передвищої освіти, 

сформульований у термінах результатів навчання 

 інваріативну та варіативну частини змісту навчання за спеціальністю 151 

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, інформаційний обсяг та рівень 

засвоєння у процесі підготовки відповідно до кваліфікаційних вимог; 

 структурно-логічну схему; перелік навчальних дисциплін підготовки 

фахівців та компетентності, що вони формують; 

 вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості фахової 

передвищої освіти; форми атестації здобувачів освіти. 

Програма пропонує комплексний підхід у сфері автоматизації та комп’ютерно-

інтегрованих технологій та оволодіння ним через теоретичне та практичне навчання. 

Об’єктами вивчення та діяльності фахових молодших бакалаврів з автоматизації та 

комп’ютерно-інтегрованих технологій є технічне, програмне, математичне, 

інформаційне та організаційне забезпечення систем автоматизації для збору, 

передавання і опрацювання інформації, а також керування процесами і виробництвами 

у різних галузях промисловості, сільського господарства, транспорту та інших об’єктах 

автоматизації на різних рівнях керування ними та їх інтеграції в організаційно-технічні 

системи з використанням сучасної мікропроцесорної техніки, спеціалізованого 

прикладного програмного забезпечення та інформаційних технологій. Здобувач 

фахової передвищої освіти вчиться застосовувати сучасні програмно-технічні засоби 

та комп’ютерно-інтегровані технології для проектування, моделювання, дослідження 

та експлуатації систем автоматизації.   



І. ОПИС ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 

технології 

ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 15 Автоматизація та приладобудування 

 

1 Загальна інформація 

Повна назва закладу 

фахової передвищої 

освіти 

Чернівецький індустріальний фаховий коледж 

Освітньо-професійний 

ступінь 

фаховий молодший бакалавр 

Освітня кваліфікація фаховий молодший бакалавр з автоматизації та 

комп’ютерно-інтегрованих технологій 

Професійна кваліфікація - 

Кваліфікація в дипломі ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНИЙ СТУПІНЬ фаховий 

молодший бакалавр 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 151 Автоматизація та 

комп’ютерно-інтегровані технології 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА 

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 

Рівень кваліфікації 

згідно з Національною 

рамкою кваліфікацій 

Освітньо-професійний ступінь фахового молодшого 

бакалавра відповідає 5 рівню Національної рамки 

кваліфікацій 

Офіційна назва освітньо-

професійної програми 

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 

Обсяг кредитів ЄКТС, 

необхідний для здобуття 

ступеня фахового 

молодшого бакалавра 

180 кредитів ЄКТС, навчання 2 рік 10 місяців 

Наявність акредитації Сертифікат про акредитацію Освітньо-професійної 

програми Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка Серія ДО №000614 від 26.01.2022 

року. 

Визнано акредитованою за рівнем фахової передвищої 

освіти відповідно до рішення Акредитаційної комісії 

від 06 червня 2019 року протокол №136 (наказ МОН 

України від 12.06.2019 №821), наказу Державної 

служби якості освіти України від 26.01.2022 №01-

10/11. 

Термін дії освітньо-

професійної програми  

До 01 липня 2029 року 

Вимоги до рівня освіти 

осіб, які можуть 

розпочати навчання за 

цією програмою  

Навчатися за освітньо-професійною програмою 

підготовки фахового молодшого бакалавра за 

спеціальністю 151 Автоматизація та комп’ютерно-

інтегровані технології можуть особи, які мають повну 

загальну середню освіту або базову загальну середню 

освіту із одночасним здобуттям повної загальної 

середньої освіти. 



На основі базової середньої освіти здобувачі фахової 

передвищої освіти зобов’язані одночасно виконати 

освітню програму профільної середньої освіти, 

тривалість здобуття якої становить два роки. Освітня 

програма профільної середньої освіти професійного 

спрямування, що відповідає галузі знань та/або 

спеціальності, інтегрується з освітньо-професійною 

програмою фахового молодшого бакалавра. 

Мінімум 50 % обсягу освітньо-професійної програми 

має бути спрямовано на досягнення результатів 

навчання за спеціальністю, визначених 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. 

2.  Мета освітньо-професійної програми 

Метою освітньо-професійної програми є формування загальних, спеціальних 

(фахових) і, як підсумок інтегральної, компетентностей, які містяться у Стандарті 

фахової передвищої освіти України, спеціальність 151 Автоматизація та 

комп’ютерно-інтегровані технології.  

3. Характеристика освітньо-професійної програми 

Опис предметної області Об’єкти вивчення та/або діяльності: – технічне, 

програмне, математичне та інформаційне забезпечення 

об’єктів і процесів у галузі автоматизації та 

приладобудуванні з використанням сучасної 

мікропроцесорної і комп’ютерної техніки, 

спеціалізованого прикладного програмного 

забезпечення та інформаційних технологій.  

Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних 

обслуговувати та модернізувати існуючи системи 

автоматизації із застосуванням сучасних програмно-

технічних засобів та інформаційних технологій, 

обґрунтування вибору технічних засобів автоматизації, 

розроблення прикладного програмного забезпечення. 

Теоретичний зміст предметної області: вимірювання 

технологічних параметрів процесів; призначення, 

принцип роботи і технічні характеристики засобів 

автоматизації; основи теорії автоматичного керування 

систем автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих 

технологій.  

Методи, методики та технології: методи та принципи 

технологічних та електричних вимірювань, 

особливості використання технічних засобів 



автоматизації, керування типовими технічними 

об’єктами, інформаційними технологіями; методи та 

програмні засоби розрахунку, моделювання 

технологічних процесів та елементів систем 

автоматизації; розроблення прикладного програмного 

забезпечення для систем автоматизації.  

Інструменти та обладнання: сучасні програмно-

технічні засоби та комп’ютерно-інтегровані технології 

для дослідження, моделювання, проєктування, 

налагодження, обслуговування та експлуатації засобів 

і систем автоматизації. 

4. Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Фахівець підготовлений до роботи в галузі 

економіки за Національним класифікатором 

України: «Класифікатор видів економічної 

діяльності» ДК 009:2010: 

Секція  D  Постачання електроенергії, газу, пари та 

кондиційованого повітря    

Секція  C Переробна промисловість 

Секція F Будівництво 

Секція J Інформація та телекомунікації 

Фахівець здатний виконувати зазначені професійні 

роботи за Національним класифікатором України: 

«Класифікатор професій» ДК 003:2010: 

81 Робітники, що обслуговують промислове 

устаткування 

817 Робітники, що обслуговують автоматизовані 

складальні лінії  

3115  Технік автоматизованих систем траєкторних 

вимірів  

Технік з автоматизації виробничих процесів  

7221 Оператор автоматичних і напівавтоматичних 

ліній холодноштампувального устаткування  

7223 Налагоджувальних автоматичних ліній і 

агрегатних верстатів  

Налагоджувальних автоматів елементного 

виробництва  

Налагоджувальник автоматів і напівавтоматів  

Налагоджувальник напівавтоматичних установок 

акумуляторного виробництва  

Налагоджувальник складальних автоматів, 

напівавтоматів та автоматичних ліній  

Налагоджувальник склоробних автоматів і 

напівавтоматів  

Налагоджувальник сортувальних автоматів  

7241 Електромеханік з ремонту та обслуговування 

устаткування інформаційних систем  

Електромеханік засобів автоматики та приладів 

технологічного устаткування  

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/vb457609-10?find=1&text=%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA#w1_35


Електромонтер з ремонту та обслуговування 

апаратури та пристроїв зв'язку  

Електромонтер з ремонту та обслуговування 

пристроїв сигналізації, централізації та блокування  

Електрослюсар з ремонту й обслуговування 

автоматики та засобів вимірювань електростанцій  

Електрослюсар з обслуговування автоматики та 

засобів вимірювань електростанцій  

Монтажник приладів та апаратури автоматичного 

контролю, регулювання та керування  

Налагоджувальник приладів, апаратури та систем 

автоматичного контролю, регулювання та керування 

(налагоджувальник КВП та автоматики)  

Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та 

автоматики (електромеханіка)  

8211 Автоматник  

Автоматник елементного виробництва  

Випускники здатні виконувати професійну роботу за 

ДК 003:2010 за кваліфікаційними угрупуваннями:  

Фахівець з інформаційних технологій;  

технічний фахівець в галузі автоматизації,  

технік з автоматизації виробничих процесів,  

технік обчислювального (інформаційно-

обчислювального) центру,  

технік-оператор електронного устаткування;  

технік-електромеханік. 

Академічні права 

випускників 

Випускники мають можливість на здобуття освіти за: 

початковим рівнем (короткий цикл) вищої освіти; 

першим (бакалаврський) рівнем вищої освіти. Набуття 

додаткових кваліфікацій в системі освіти дорослих, у 

тому числі післядипломної освіти. 

5. Викладання та оцінювання 

Викладання та 

оцінювання 

Студентоорієнтоване навчання, самонавчання та 

проблемно-орієнтоване навчання. 

Лекції, мультимедійні лекції, інтерактивні лекції, 

лабораторні роботи, практичні заняття, участь у 

міждисциплінарних проектах та тренінгах, самостійна 

робота з використанням підручників, конспектів та 

шляхом участі у групах з розробки проектів, 

консультацій із викладачами, підготовки 

кваліфікаційної роботи.  

Оцінювання  Екзамени, лабораторні звіти, ессе, презентації, 

поточний контроль, реферативні, розрахункові, 

розрахунково-графічні, курсові роботи і проекти  

Оцінювання навчальних досягнень здобувачів фахової 

передвищої освіти здійснюється за 4-бальною шкалою 

(«відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»). 

Конкурентоспроможність 

випускників програми 
 широкий перелік посад, що може обіймати 

випускник; 



фахового молодшого 

бакалавра формується на 

підставі отримання 

наступних переваг 

 високий рівень отриманих знань та практичних 

навичок за рахунок використання світових новітніх 

технологій навчання, що формує компетентності 

креативності та автономності при вирішенні 

функціональних та посадових обов’язків; 

 здатність використовувати професійно 

профільовані знання й практичні навички при виконанні 

розрахунків з економічної ефективності експлуатації 

автоматизованих систем; 

 здатність впроваджувати безпечні, надійні та 

енергозберігаючі режими експлуатації автоматизованих 

систем; 

 здійснювати спостереження і контроль за роботою 

електроустаткування; 

 здатність обґрунтовувати вибір технічних засобів 

автоматизації на основі розуміння принципів їх роботи 

аналізу їх властивостей, призначення і технічних 

характеристик з урахуванням вимог до системи 

автоматизації і експлуатаційних умов; 

 налагоджувати технічні засоби автоматизації та 

системи керування.  

 здатність використовувати професійно 

профільовані знання, уміння і навички при розробці, 

впровадженні та контролі дотримання заходів з охорони 

праці на виробництві; 

 здатність використовувати професійно 

профільовані знання, уміння і навички в галузі теорії і 

практики застосування основ і методів промислової 

екології; 

 вміння застосовувати стиль ділового спілкування 

при оформленні документів. 

6. Ресурсне забезпечення реалізації освітньо-професійної програми 

Кадрове забезпечення Частка викладачів, які мають вищу категорію складає 

66,7 %. 

Якісний склад групи забезпечення спеціальності 151 

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 

складається з педагогічних працівників, які працюють 

у закладі освіти за основним місцем роботи та мають 

кваліфікацію відповідно до спеціальності  і які не 

входять до жодної групи забезпечення закладу освіти в 

поточному семестрі. 

Інформаційне та 

навчально-методичне 

забезпечення 

Використання віртуального навчального середовища 

ЧІФК та авторських розробок викладацького складу 

коледжу.  
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ІІ. ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ,  

ЩО ФОРМУЮТЬСЯ У РЕЗУЛЬТАТІ НАВЧАННЯ 

Програмні компетентності 

Інтегральні компетентності 

Здатність вирішувати типові спеціалізовані задачі у галузі автоматизації та 

комп’ютерно-інтегрованих технологій 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. 

1 Загальні 

компетентності 

ЗК1. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, 

так і письмово.  

ЗК2. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

ЗК3. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях 

ЗК4. Навички використання інформаційних та 

комунікаційних технологій. 

ЗК5. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел.  

ЗК6. Здатність здійснювати безпечну діяльність 

ЗК7. 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.  

ЗК8. 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 

використовувати різні види та форми рухової активності 

для активного відпочинку та ведення здорового способу 

життя. 

2 Спеціальні 

(фахові) 

компетентності 

CК1. Здатність застосовувати базові знання математики у 

обсязі, необхідному для використання математичних 

методів у галузі автоматизації. 

СК2. Здатність застосовувати знання загальної фізики, 

електротехніки та електромеханіки, електроніки і 

мікропроцесорної техніки в обсязі для розуміння процесів 

в системах автоматизації  

СК3. Здатність застосовувати знання про основні 

принципи  та методи вимірювання основних 

технологічних параметрів, необхідних для 

обслуговування систем автоматизації 

СК4. Здатність аргументувати вибір технічних засобів 

автоматизації на основі аналізу їх властивостей, 

призначення і технічних характеристик з урахуванням 

вимог до системи автоматизації і експлуатаційних умов; 

мати навички налагодження та обслуговування технічних 

засобів автоматизації і систем керування 



СК5. Здатність оцінювати сучасний стан технічного та 

програмного забезпечення 

СК6. Здатність аналізувати об’єкти автоматизації; вміти 

вибирати параметри контролю і керування процесами; 

застосовувати методи теорії автоматичного керування для 

дослідження та аналізу систем автоматизації 

СК7. Здатність застосовувати новітні технології в галузі 

автоматизації; використовувати комп’ютерно-інтегровані 

технології для збору даних та їх архівування; створювати 

бази даних параметрів процесу та їх візуалізації за 

допомогою засобів людинно-машинного інтерфейсу. 

СК8 Здатність обґрунтовувати вибір технічної структури 

та розробляти прикладне програмне забезпечення для 

мікропроцесорних систем керування. 

СК9 Здатність економічно обґрунтовувати вибір 

елементів систем автоматизації. 

СК10. Здатність розуміти і враховувати соціальні, 

екологічні аспекти та вимоги охорони праці під час 

формування технічних рішень. 

 

ІІІ. НОРМАТИВНИЙ ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ФАХОВОЇ 

ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ, СФОРМУЛЬОВАНИЙ У ТЕРМІНАХ РЕЗУЛЬТАТІВ 

НАВЧАННЯ 

PH 1. Застосовувати сучасні математичні методи для дослідження та створення 

систем автоматизації. 

PH 2. Використовувати основні принципи фізики, електротехніки, 

електромеханіки, електроніки, схемотехніки, мікропроцесорної техніки для 

розрахунку параметрів та характеристик типових елементів систем автоматизації. 

PH 3. Знати основні принципи та методи вимірювання основних технологічних 

параметрів для обґрунтування вибору засобів вимірювань та оцінювання їх 

метрологічних характеристик. 

PH 4. Знати принципи роботи технічних засобів автоматизації та вміти 

обґрунтувати їх вибір на основі аналізу властивостей, призначення і технічних 

характеристик з урахуванням вимог до системи автоматизації та експлуатаційних 

умов; демонструвати навички налагодження технічних засобів автоматизації та 

вбудованих систем керування. 

PH 5. Вміти аналізувати об’єкти автоматизації (за галузями діяльності) і 

обґрунтовувати вибір структури, алгоритмів та схем керування ними на основі 

результатів дослідження їх властивостей. 

PH 6. Застосовувати базові знання електротехніки і мехатроніки для аналізу 

систем живлення та систем керування автоматизованого електроприводу. 

PH 7. Застосовувати методи теорії автоматичного керування для дослідження 

та створення систем автоматизації. 

PH 8. Використовувати сучасні комп’ютерно-інтегровані технології для 

моніторингу та управління технологічними процесами за допомогою засобів людино-

машинного інтерфейсу. 

PH 9. Застосовувати сучасні інформаційні технології та навички розроблення 

алгоритмів і комп’ютерних програм з використанням сучасних мов та технологій 



об’єктно-орієнтованого програмування; застосовувати комп’ютерну графіку та 3 D-

моделювання. 

РН 10. Обґрунтовувати вибір структури та розробляти прикладне програмне 

забезпечення мікропроцесорних систем управління на базі локальних засобів 

автоматизації та програмованих логічних контролерів для вирішення прикладних 

проблем у професійній діяльності. 

РН 11. Використовувати телекомунікаційні технології в системах 

автоматизації. 

РН 12. Знати та застосовувати вимоги нормативних документів і стандартів для 

конструювання типових схем автоматизації. 

РН 13. Враховувати соціальні, екологічні аспекти та вимоги охорони праці, 

виробничої санітарії і пожежної безпеки під час формування технічних рішень. 

РН 14. Застосовувати базові знання з економіки та управління в процесі 

економічного обґрунтування технічних рішень. 

 

IV. ФОРМИ АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ 

ОСВІТИ 

Атестація осіб, які навчаються у закладі фахової передвищої освіти, проводиться 

на основі аналізу успішності навчання, оцінювання якості вирішення випускниками 

задач соціальної та професійної діяльності, рівня сформованості програмних 

компетенцій та програмних результатів.  

Атестація випускників за галуззю знань 15 «Автоматизація та 

приладобудування» спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 

технології здійснюється за допомогою засобів об'єктивного контролю ступеня 

досягнення кінцевих цілей освітньої підготовки та з використанням 

загальнодержавних методів комплексної діагностики: у формі публічного захисту 

(демонстрації) кваліфікаційної роботи (дипломного проєкту). 

Дипломне проєктування регламентується методичними рекомендаціями до 

дипломного проєктування. 

Виконуючи дипломний проєкт студенти повинні розробити схему автоматизації 

конкретного технологічного процесу або виробничої установки, самостійно дослідити 

взаємозв'язок між технологічними параметрами, вирішити питання щодо 

економічного впровадження проєкту; навчитись обґрунтовано обирати точки 

контролю та регулюючі параметри, підбирати прилади та засоби автоматизації і 

застосовувати сучасні методи. Проходження студентами під час навчання виробничо-

технологічної практики дозволяє вибирати тематику дипломного проєкту, спрямовану 

безпосередньо на рішення конкретних питань, пов'язаних з автоматизацією 

виробництва та монтажем засобів автоматизації. 

В склад дипломного проєкту по спеціальності 151 Автоматизація та 

комп’ютерно-інтегровані технології входить вся технічна документація, яка 

передбачена нормами ЄСКД: технічне завдання на виконання проекту, розрахунки 

основних та допоміжних засобів автоматизації, відомості та специфікації технічних 

виробів, відомість технологічного обладнання креслення необхідних для проведення 

монтажних робіт схем, пояснювальна записка.  

Рівень складності завдання на дипломний проєкт повинна відповідати 

теоретичним знанням і практичним навичкам студентів. 

Система автоматизації об'єкту повинна вирішувати питання управління, 

контролю, регулювання технологічних параметрів локальних систем, підсистем 



АСКТВ і АСКВ, спроектованих в відповідності до технічного завдання на 

проектування системи автоматизації. 

Окрім основної теми до завдання по дипломному проєктуванню може входити 

також розробка спеціального питання: схеми автоматизації керування електричним 

приводом, діючої моделі чи установки тощо. Це питання підбирається виходячи з 

реальних можливостей бази переддипломної практики. 

Для виконання дипломного проєкту студенту необхідні технічні дані про об’єкт 

проєктування. Частину відомостей він збирає під час переддипломної практики, а дані, 

яких бракує, - від керівника дипломного проєкту. 

Кваліфікаційна робота (дипломний проєкт) не повинна містити академічного 

плагіату, фабрикації та фальсифікації.  

Кваліфікаційна робота (дипломний проєкт) має бути розміщена на сайті або в 

репозитарії закладу фахової передвищої освіти 

Захист дипломних проектів проводиться відкрито у коледжі чи на підприємстві 

(якщо проект має практичне значення) перед Екзаменаційною комісією. 

Для захисту відводиться 20 – 25 хвилин. За цей час студент повинен зробити 

доповідь по темі дипломного проєкту. Після доповіді зачитується відгук керівника про 

якість дипломного проєкту та рецензія на нього. Студент повинен відповісти на 

зауваження рецензента. Члени ЕК можуть задавати студенту питання по проєкту, а 

також теоретичні питання з дисциплін, які вивчаються в коледжі. Запитання та 

відповіді вносяться в протокол. 

Після закінчення захисту ЕК приймає рішення про оцінку дипломного проєкту 

та присвоєння кваліфікації. При цьому враховуються: практична цінність та 

актуальність проєкту, якість графічної частини та оформлення пояснювальної 

записки, змістовність доповіді та правильність відповідей, успішність студента з усіх 

дисциплін за час навчання в коледжі, оцінка проєкту керівником та рецензентом. 

Рішення щодо присвоєння освітньо-професійного ступеня фаховий молодший 

бакалавр Екзаменаційна комісія приймає за умови отримання студентом позитивної 

оцінки.  

  



V. ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ, 

ЯКІ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ РЕАЛІЗАЦІЮ ФАХОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ТА 

ЇХ ЛОГІЧНА ПОСЛІДОВНІСТЬ 

 

5.1. Розподіл змісту освітньо-професійної програми за групами освітніх 

компонентів та циклами підготовки 

 
№ 

п/п 

Цикл підготовки Обсяг навчального навантаження здобувачів 

фахової передвищої освіти (кредити, %) 

Обов’язкові 

компоненти ОПП 

(обов’язкова 

частина за НП) 

Вибіркові 

компоненти 

ОПП (вибіркова 

частина за НП)  

Всього за весь 

термін навчання 

1 Навчальні дисципліни 

загальної підготовки  

33/18,3 3/1,7 36/20 

2 Навчальні дисципліни 

професійної підготовки  

43/24 59/32,7 102/56,7 

3 Практична підготовка та 

дипломне проєктування  

41/22,8 немає 41/22,8 

4 Атестація  1/0,5 немає 1/0,5 

 Всього за весь термін 

навчання:  

-фаховий молодший 

бакалавр за ОПП  

118/65,6 62/34,4 180/100 

 

5.2. Перелік компонент освітньо-професійної програми, які забезпечують 

реалізацію фахових компетентностей 
 

Код 

навчальної 

дисципліни 

Компонент освітньої програми (навчальні 

дисципліни, курсові проекти (роботи), 

практики, підсумкова атестація) 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумкового 

контролю 

1. ДИСЦИПЛІНИ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ             ОЗП 

1.1. Обов’язкові навчальні дисципліни загальної підготовки 

ОЗП-1 Історія української державності 3 екзамен 

ОЗП-2 Основи філософських знань (філософія та 

релігієзнавство) 
3 залік 

ОЗП-3 Основи правознавства 3 залік 

ОЗП-4 Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 6 залік 

ОЗП-5 Українська мова (за професійним 

спрямуванням) 
3 екзамен 

ОЗП-6 Фізичне виховання 6 залік 

ОЗП-7 Культурологія  3 залік 

ОЗП-8 Економічна теорія 3 залік 

ОЗП-9 Соціально-екологічна безпека життєдіяльності 

та охорона праці   
3 залік 

Усього за ОПЗ 33 екзамен - 2 

залік - 7 

1.2. Навчальні дисципліни загальної підготовки (за вибором закладу освіти)  ВЗП 

ВЗП-1 Соціально-політичні студії 3 залік 

Усього за ВЗП 3 залік – 1 

Усього за циклом загальної підготовки 36 екзамен - 2 

залік - 8 



2. ДИСЦИПЛІНИ ФАХОВОЇ (ПРОФЕСІЙНОЇ) ПІДГОТОВКИ                ОПП 

2.1. Обов’язкові навчальні дисципліни фахової (професійної) підготовки 

ОПП-1 Метрологія, технологічні вимірювання та 

прилади 
5 екзамен 

ОПП-2 Електротехніка та електромеханіка 6 екзамен 

ОПП-3 Мікропроцесорні керуючі пристрої 4 залік 

ОПП-4 Програмування в автоматизованих системах 

управління технологічними процесами 
3 залік 

ОПП-5 Комп’ютерно-інтегровані технології 

автоматичного управління та регулятори 
3 екзамен 

ОПП-6 Електроніка і мікросхемотехніка 6 екзамен 

ОПП-7 Теорія автоматичного керування 4 залік 

ОПП-8 

Автоматизація технологічних процесів 
7 екзамен,  

курсовий проєкт 

ОПП-9 Монтаж та налагодження технічних засобів 

автоматизованих систем 
5 екзамен,  

курсовий проєкт 

Усього за ОПП 43 екзамен - 6 

залік – 3 

курсовий проєкт - 2 

2.2. Практична підготовка 

ПП-1 Навчальна практика Слюсарно-механічна 5 залік 

ПП-2 Навчальна практика Електромонтажна 5 залік 

ПП-3 Навчальна практика Ремонтно-налагоджувана 5 залік 

ПП-4 Технологічна практика 10 залік 

ПП-5 Переддипломна практика 7 залік 

ПП-6 Дипломне проектування 9  

Усього за ОПП 41 залік - 5 

2.3. Навчальні дисципліни професійної підготовки (за вибором закладу освіти)  ВПП 

ВПП-1 Технічна механіка 4 залік 

ВПП-2 Нарисна геометрія та інженерна графіка 4 екзамен 

ВПП-3 Проектування автоматизованих систем 4 екзамен 

ВПП-4 Типові технологічні процеси та об’єкти 

виробництва 
3 залік 

ВПП-5 Апаратно-програмні комплекси для 

автоматизації технологічних процесів 
3 залік 

ВПП-6 Діагностування, обслуговування і ремонт 

систем автоматизації 
5 екзамен,  

курсовий проєкт 

ВПП-7 Основи програмування та програмне 

забезпечення 
6 екзамен 

ВПП-8 Вища математика 4 залік 

ВПП-9 Автоматизований електропривід 5 екзамен 

ВПП-10 Основи підприємницької діяльності 3 залік 

Усього за ВПП 41 екзамен - 5 

залік - 5 

2.4. Навчальні дисципліни професійної підготовки (за вибором студента)  ВВС 

ВВС-1 Основи термодинаміки і теплотехніки 6 залік 

Електротехнічні матеріали. Обслуговування 

електрообладнання 

Електричні машини автоматизованих систем 

ВВС-2 Теорія сигналів і їх обробка 6 залік 

Системи і мережі зв’язку 

Захист інформації та мережева безпека 



ВВС-3 Технології програмування 6 залік 

Промислові мікроконтролери 

Контролери та їх програмне забезпечення 

Усього за ВВС 18 залік - 3 

Усього за ВПП та ВВС 59 екзамен - 5 

залік - 8 

Усього за циклом професійної підготовки 143 екзамен - 11 

залік – 11 

курсовий проєкт- 2 

РАЗОМ по циклам загальної та професійної підготовки  180 екзамен - 13 

залік – 21 

курсовий проєкт - 2 

 



VI. СТУРКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 СЕМЕСТР  

ІІ КУРС 

7 СЕМЕСТР  

ІV КУРС 
5 СЕМЕСТР  

ІІІ КУРС 
4 СЕМЕСТР 

ІІ КУРС 

Обов’язкові дисципліни 

загальної підготовки 

Навчальні дисципліни 

професійної підготовки 

(за вибором студента) 

Навчальні дисципліни загальної 

та професійної підготовки (за 

вибором закладу освіти) 

Практична 

підготовка Обов’язкові навчальні 

дисципліни фахової 

(професійної) підготовки 

Історія української 

державності 3 кредити 

Основи правознавства 

3 кредити 

Іноземна мова (за 

професійним спрямуванням) 6 

кредитів 

Іноземна мова (за професійним 

спрямуванням) 6 кредитів 

Основи програмування та 

програмне забезпечення  

4 кредити 

Українська мова (за професійним 

спрямуванням) 3 кредити 

Переддипломна практика 

7 кредитів 

Технологічна практика  

10 кредитів  

Основи підприємницької 

діяльності 3кредити 

 

Технічна механіка 

4 кредити 

Іноземна мова (за професійним 

спрямуванням) 6 кредитів 

Економічна теорія 

3 кредити 

Іноземна мова (за професійним 

спрямуванням) 6 кредитів 

 

Фізичне виховання 

6 кредитів 

Соціально-екологічна безпека 

життєдіяльності та охорона 

праці 3 кредити 

Електроніка і 

мікросхемотехніка 6 кредитів 

Електротехніка та 

електромеханіка 6 кредитів 

Соціально-політичні студії  

3 кредитів 

 

Нарисна геометрія та 

інженерна графіка 4 кредити 

Теорія сигналів і їх обробка 

Системи і мережі зв’язку 

Захист інформації та мережева безпека 

6 СЕМЕСТР  

ІІІ КУРС 

Фізичне виховання 

6 кредитів 

Міеропроцесорні керуючі 

пристрої 4 кредитів 

Метрологія, технологічні 

вимірювання5 кредити 
 

Навчальна практика 

Електромонтажна 5 кредити  
Типові технологічні процеси 

та об’єкти виробництва 

3 кредитів 

Проектування 

автоматизованих систем  

4 кредити 

Основи термодинаміки і теплотехніки 

Електричні машини автоматизованих 

систем 

Електротехнічні матеріали. 

Обслуговування електрообладнання 

Теорія автоматичного керування 

4 кредитів 

Автоматизація технологічних 

процесів  
7 кредитів  

8 СЕМЕСТР  

ІV КУРС 

Іноземна мова (за професійним 

спрямуванням) 6 кредитів 

 

Програмування в 

автоматизованих системах 

управління технологічними 
процесами 3 кредитів 

Комп’ютерно-інтегровані 

технології автоматичного 
управління та регулятори  3 

кредитів 

Монтаж та налагодження технічних 

автоматизованих систем 5 кредитів 

Діагностування, обслуговування і 

ремонт систем автоматизації  
5 кредити 

 

Дипломне проєктування 

9 кредитів 

Культурологія 

3 кредити 

Основи програмування та 

програмне забезпечення  

6 кредити 

Фізичне виховання 

6 кредитів 

Навчальна практика Слюсарно-

механічна 5 кредити  

Технічна механіка 

4 кредити 

Нарисна геометрія та 

інженерна графіка 4 кредити 

Вища математика 

4 кредити 

Основи філософських знань 
(філософія та релігієзнавство) 

3 кредити 

Теорія автоматичного керування 

4 кредитів 

Автоматизований 

електропривід 

5 кредити 

Електроніка і 

мікросхемотехніка 6 кредитів 

Автоматизація технологічних 
процесів  

7 кредитів  

Навчальна практика Ремонтно-

налагоджувана 5 кредити  

Технології програмування 
Промислові мікроконтролери 

Контролери та їх програмне 

забезпечення 

Апаратно-програмні комплекси 

для автоматизації технологічних 
процесів 3 кредити 



VІI. ПЕРЕЛІК ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ 

ПРОГРАМИ АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ 

ТЕХНОЛОГІЇ 

ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 151 АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП’ЮТЕРНО-

ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

 
Компетентності, якими 

повинен оволодіти 

здобувач  

Програмні результати 

навчання  

 

Найменування 

навчальних дисциплін, 

практик  

Інваріативні компоненти ОПП 

ЗК 1, ЗК4, ЗК5, ЗК7, ЗК8  Історія української 

державності 

ЗК 1, ЗК4, ЗК5, ЗК7, ЗК8  Основи філософських 

знань (філософія та 

релігієзнавство) 

ЗК1, ЗК4, ЗК5, ЗК7, ЗК8  
Основи правознавства 

ЗК 2, ЗК 3, ЗК4, ЗК5  Іноземна мова (за 

професійним 

спрямуванням) 

ЗК1, ЗК 3, ЗК4, ЗК5   Українська мова (за 

професійним 

спрямуванням) 

ЗК 1, ЗК4, ЗК5, ЗК6, ЗК8  Фізичне виховання 

ЗК 1, ЗК4, ЗК5, ЗК8  Культурологія  

ЗК1, ЗК4, ЗК5/  РН14 Економічна теорія 

ЗК 1, ЗК 3, ЗК4, ЗК5, ЗК6/ 

СК10 

РН13 Соціально-екологічна 

безпека життєдіяльності та 

охорона праці   

ЗК 1, ЗК 3, ЗК4, ЗК5 / СК2, 

СК3, СК4, СК7 

РН1, РН2, РН3, РН4, РН5, РН12 Метрологія, технологічні 

вимірювання та прилади 

ЗК 1, ЗК 3, ЗК4, ЗК5 / СК1, 

СК2, СК4 

РН1, РН2, РН3, РН4, РН5, РН6 Електротехніка та 

електромеханіка 

ЗК 1, ЗК 3, ЗК4, ЗК5 / СК1, 

СК2, СК4,  СК5, СК7  

РН1, РН2, РН3, РН4, РН5, РН8, 

РН10, РН12 

Мікропроцесорні керуючі 

пристрої 

ЗК 1, ЗК 3, ЗК4, ЗК5 / СК1, 

СК2, СК4, СК5, СК7, СК8 

РН1, РН2, РН3, РН4, РН5, РН8, 

РН9, РН10, РН12 

Програмування в 

автоматизованих системах 

управління 

технологічними 

процесами 

ЗК 1, ЗК 3, ЗК4, ЗК5 / СК2, 

СК4, СК5, СК7, СК8 

РН1, РН2, РН3, РН4, РН5, РН7, 

РН8, РН9, РН10, РН12 

Комп’ютерно-інтегровані 

технології автоматичного 

управління та регулятори 

ЗК 1, ЗК 3, ЗК4, ЗК5/ СК1, 

СК2, СК4, СК5 

РН1, РН2, РН3, РН4, РН5, РН6, 

РН12 

Електроніка і 

мікросхемотехніка 

ЗК 1, ЗК 3, ЗК4, ЗК5/ СК1, 

СК4, СК6, СК7 

РН1, РН2, РН3, РН4, РН5, РН7, 

РН12 

Теорія автоматичного 

керування 

ЗК 1, ЗК 3, ЗК4, ЗК5/ СК2, 

СК4, СК6, СК7 

РН1, РН2, РН3, РН4, РН5, РН7, 

РН12 

Автоматизація 

технологічних процесів 

ЗК 1, ЗК 3, ЗК4, ЗК5, ЗК6/ 

СК2, СК4, СК7, СК10 

РН1, РН2, РН3, РН4, РН5, РН12 Монтаж та налагодження 

технічних засобів 

автоматизованих систем 



ЗК 1, ЗК 3, ЗК4, ЗК5, ЗК6, 

ЗК7, ЗК8/ СК10 

РН1, РН2, РН3, РН4, РН5 Навчальна практика 

Слюсарно-механічна 

ЗК 1, ЗК 3, ЗК4, ЗК5, ЗК6, 

ЗК7, ЗК8/ СК10 

РН1, РН2, РН3, РН4, РН5 Навчальна практика 

Електромонтажна 

ЗК 1, ЗК 3, ЗК4, ЗК5, ЗК6, 

ЗК7, ЗК8/ СК3, СК4, СК10 

РН1, РН2, РН3, РН4, РН5 Навчальна практика 

Ремонтно-налагоджувана 

ЗК1, ЗК2, ЗК3, ЗК4, ЗК5, 

ЗК6, ЗК7, ЗК8/ СК1, 

СК2,СК3, СК4, СК5, СК6, 

СК7, СК8, СК9,СК10 

РН1, РН2, РН3, РН4, РН5, РН6, 

РН7, РН8, РН9, РН10, РН11, 

РН12, РН13, РН14 
Технологічна практика 

ЗК 1, ЗК 2, ЗК3, ЗК4, ЗК5, 

ЗК6, ЗК7, ЗК8/СК1, СК2, 

СК3, СК4, СК5, СК6, СК7, 

СК8, СК9,СК10 

РН1, РН2, РН3, РН4, РН5, РН6, 

РН7, РН8, РН9, РН10, РН11, 

РН12, РН13, РН14 

Переддипломна практика 

ЗК 1, ЗК 2, ЗК3, ЗК4, ЗК5, 

ЗК6, ЗК7, ЗК8 /СК1, СК2, 

СК3, СК4, СК5, СК6, СК7, 

СК8, СК9,СК10 

РН1, РН2,  РН3, РН4, РН5, РН6, 

РН7, РН8, РН9, РН10, РН11, 

РН12, РН13, РН14 

Дипломне проектування 

Варіативні компоненти ОПП 

ЗК1, ЗК4, ЗК5, ЗК7, ЗК8  Соціально-політичні студії 

ЗК 1, ЗК 3, ЗК4, ЗК5/ СК1, 

СК2, 

РН1, РН2, РН3, РН4, РН5 

Технічна механіка 

ЗК 1, ЗК 3, ЗК4, ЗК5/ СК1, РН1, РН2, РН3, РН4, РН5, РН9, Нарисна геометрія та 

інженерна графіка 

ЗК 1, ЗК 3, ЗК4, ЗК5/ СК2, 

СК4, СК3, СК5, СК6, СК7, 

СК10 

РН1, РН2, РН3, РН4, РН5, РН8, 

РН12 
Проектування 

автоматизованих систем 

ЗК 1, ЗК 3, ЗК4, ЗК5/ СК2, 

СК4, СК6, СК7, СК10 

РН1, РН2, РН3, РН4, РН5, РН12 Типові технологічні 

процеси та об’єкти 

виробництва 

ЗК 1, ЗК 3, ЗК4, ЗК5/ СК2, 

СК4, СК5, СК7, СК8 

РН1, РН2, РН3, РН4, РН5, РН8, 

РН9, РН10, РН12 

Апаратно-програмні 

комплекси для 

автоматизації 

технологічних процесів 

ЗК 1, ЗК 3, ЗК4, ЗК5/ СК2, 

СК3, СК4, СК5, СК6, СК10 

РН1, РН2, РН3, РН4, РН5,  

РН12 

Діагностування, 

обслуговування і ремонт 

систем автоматизації 

ЗК 1, ЗК 3, ЗК4, ЗК5/ СК1, 

СК2, СК5, СК8 

РН1, РН2, РН3, РН4, РН5,  РН9 Основи програмування та 

програмне забезпечення 

ЗК 1, ЗК 3, ЗК4, ЗК5/ СК1  РН1, РН2 Вища математика 

ЗК 1, ЗК 3, ЗК4, ЗК5/ СК1, 

СК2, СК4, СК7, СК10 

РН1, РН2, РН3, РН4, РН5 Автоматизований 

електропривід 

ЗК 1, ЗК 3, ЗК4, ЗК5 РН1, РН2, РН3, РН4, РН5, РН14 Основи підприємницької 

діяльності 

ЗК 1, ЗК 3, ЗК4, ЗК5 / СК2, 

СК4,  СК5 

РН1, РН2, РН3, РН4, РН5  Основи термодинаміки і 

теплотехніки 

Електротехнічні 

матеріали. 

Обслуговування 

електрообладнання 

Електричні машини 

автоматизованих систем 



ЗК 1, ЗК 3, ЗК4, ЗК5/ СК2, 

СК4, СК5, СК8 

РН1, РН2, РН3, РН4, РН5, РН8, 

РН11, РН12 

Теорія сигналів і їх 

обробка 

Системи і мережі зв’язку 

Захист інформації та 

мережева безпека 

ЗК 1, ЗК 3, ЗК4, ЗК5/СК1, 

СК2, СК4, СК5, СК8  

РН1, РН2, РН3, РН4, РН5, РН8, 

РН9, РН10, РН12 

Технології програмування 

Промислові 

мікроконтролери 

Основи термодинаміки і 

теплотехніки 

 

VІІI. ВИМОГИ ДО НАЯВНОСТІ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Система забезпечення якості освітньої діяльності (система внутрішнього 

забезпечення якості) передбачає здійснення таких процедур і заходів: 

1) визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти; 

2) здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітньої програми; 

3) щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і 

педагогічних працівників вищого навчального закладу та регулярне оприлюднення 

результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті коледжу, на інформаційних 

стендах та в будь-який інший спосіб; 

4) забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і науково-

педагогічних працівників; 

5) забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього 

процесу, в тому числі самостійної роботи студентів, за освітньою програмою; 

6) забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління 

освітнім процесом; 

7) забезпечення публічності інформації про освітню програму, ступені вищої 

освіти та кваліфікації; 

8) забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення академічного 

плагіату в наукових працях працівників вищих навчальних закладів і здобувачів вищої 

освіти; 

9) інші процедури і заходи. 

Реалізація основної професійної освітньої програми за фахом повинна 

забезпечуватися педагогічними кадрами, що мають, як правило, вищу освіту, 

відповідну профілю дисципліни, що викладається. Викладачі спеціальних дисциплін, 

як правило, повинні мати досвід діяльності у відповідній професійній сфері. 

Реалізація основної професійної освітньої програми за фахом повинна 

забезпечуватися доступом кожного студента до інформаційних ресурсів (бібліотечних 

фондів, комп'ютерних баз даних і ін.), за змістом відповідних повному переліку 

дисциплін основної професійної освітньої програми, наявністю підручників, 

навчально-методичних, методичних посібників, розробок і рекомендацій зі всіх 

дисциплін і по всіх видах занять – практикумах, курсовому і дипломному проектуванні 

і ін., етапах практики, а також наочною допомогою, аудіо-, відео- і мультимедійними 

матеріалами. 

Реалізація основної професійної освітньої програми за фахом повинна 

забезпечувати виконання студентом лабораторних і практичних робіт, включаючи як 

обов'язковий компонент практичні завдання з використанням різноманітних технічних 

прийомів, засобів, персональних комп'ютерів. 



ІX. ПЕРЕЛІК НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ, НА ЯКИХ БАЗУЄТЬСЯ 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА 

 

У освітній програмі є посилання на такі нормативні документи: 

Наказ Міністерства освіти і науки України від 08.02.2022 року № 130 «Про 

затвердження Порядку визнання у вищій і фаховій передвищій освіті результатів 

навчання, здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти». URL : 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0328-22  

Проект ЄС TUNING (приклади результатів навчання, компетентностей). URL : 

http://www.unideusto.org/tuningeu/  

Розроблення освітніх програм: методичні рекомендації. URL : 

http://erasmusphis.org.ua/korysna-infomiatsiia/korysni-materialy/category/3- 

materialynatsionalnoi-komandy-ekspertiv-shchodo-zaprovadzhennia-

instrumentivbolonskohoprotsesu.htm?start=80  

ESG 2015 (Стандарти та рекомендації із забезпечення якості в ЄПВО). URL : 

https://ihed.org.ua/wp-content/uploads/2018/10/04 2016 ESG 2015.pdf  

EQF 2017 (Європейська рамка кваліфікацій). URL : 

https://ec.europa.eu/ploteus/content/descriptors-page  

QF EHEA 2018 (Рамка кваліфікацій ЄПВО). URL : 

http://www.ehea.info/Upload/document/ministerial declarations/EHEAParis2018 Com 

munique AppendixIII 952778.pdf  

ISCED (Міжнародна стандартна класифікація освіти, МСКО) 2011. URL : 

http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-standardclassificationof-

education-isced-2011 -en.pdf; http://uis.unesco.org/en/topic/intemational-standard-

classification-education-isced  

ISCED-F (Міжнародна стандартна класифікація освіти - Галузі, МСКО-Г) 2013. URL : 

http://uis.unesco.org/sites/defauIt/files/documents/international-standardclassificationof-

education-fields-of-education-and-training-2013-detailed-fielddescriptions-2015-en.pdf  

Наказ Держспоживстандарту від 28.10.2010 № 327 «Національний класифікатор 

України. Класифікатор професій ДК 003:2010». URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va327609-10 

 

https://ec.europa.eu/ploteus/content/descriptors-page
http://uis.unesco.org/en/topic/intemational-standard-classification-education-isced
http://uis.unesco.org/en/topic/intemational-standard-classification-education-isced


Матриця відповідності визначених Стандартом компетентностей НРК  

 
Класифікація 

компетентностей за НРК 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компетентності 

Знання Уміння/навички Комунікація 
Відповідальність і 

автономія 

Зн 1. Всебічні 

спеціалізовані емпіричні та 

теоретичні знання у сфері 

навчання та/або професійної 

діяльності, усвідомлення 

меж цих знань. 

 

Ум 1. Широкий спектр 

когнітивних та практичних 

умінь/навичок, необхідних 

для розв’язання складних 

задач у спеціалізованих 

сферах професійної 

діяльності та/або навчання.  

 

Ум 2. Знаходження творчих 

рішень або відповідей на 

чітко визначені конкретні та 

абстрактні проблеми на 

основі ідентифікації та 

застосування даних.  

 

Ум 3. Планування, аналіз, 

контроль та оцінювання 

власної роботи та роботи 

інших осіб у 

спеціалізованому контексті. 

К 1. Взаємодія з колегами, 

керівниками та клієнтами у 

питаннях, що стосуються 

розуміння, навичок та 

діяльності у професійній 

сфері та/або у сфері 

навчання. 

 

К 2. Донесення до широкого 

кола осіб (колеги, 

керівники, клієнти) 

власного розуміння, знань, 

суджень, досвіду, зокрема у 

сфері професійної 

діяльності. 

 

ВА 1. Організація та нагляд 

(управління) в контекстах 

професійної діяльності або 

навчання в умовах 

непередбачуваних змін.  

 

ВА 2. Покращення 

результатів власної 

діяльності і роботи інших.  

 

ВА 3. Здатність 

продовжувати навчання з 

деяким ступенем автономії. 

 

1 2 3 4 5 

Загальні компетентності 

ЗК 1 Зн1 Ум3 К1, К2 ВА2 

ЗК 2 Зн1 Ум3 К1, К2 ВА2 

ЗК 3 Зн 1 Ум 2, Ум 3 К1 ВА 1 

ЗК 4 Зн 1 Ум 2 К1 ВА2 

ЗК 5 Зн 1 Ум 1, Ум 2 К1 ВА2 

ЗК 6 Зн 1 Ум 2 К1 ВА 1 

ЗК 7 Зн 1 Ум 2, Ум 3 К1, К2 ВА1, ВА2,ВА3 

ЗК 8 Зн 1 Ум3 К1 ВА 1 



Спеціальні компетентності 

СК 1 Зн 1 Ум3 К1 ВА2 

СК 2 Зн 1 Ум3 К1 ВА2 

СК 3 Зн 1 Ум 2, Ум 3 К1 ВА2 

СК 4 Зн 1 Ум 2 К1 ВА2 

СК 5 Зн 1 Ум 1 К1 ВА 1, ВА2 

СК 6 Зн 1 Ум 2, Ум 3 К1 ВА1, ВА2 

СК 7 Зн 1 Ум 1 К1 ВА1, ВА2 

СК 8 Зн 1 Ум 2 К1 ВА 1 

СК 9 Зн 1 Ум3 К1 ВА2 

СК 10 Зн 1 Ум3 К2 ВА 1 

 

  



Матриця відповідності визначених Стандартом результатів навчання та компетентностей  
Р

ез
у
л

ь
т
а
т
и

 

н
а
в

ч
а
н

н
я
 Компетентності 

Загальні компетентності Спеціальні компетентності 

ЗК1 ЗК2 ЗК3 ЗК4 ЗК5 ЗК6 ЗК7 ЗК8 СК1 СК2 СК3 СК4 СК5 СК6 СК7 СК8 СК9 СК10 

РН 1   + +     + + +   +  +   

РН 2   +   +   + + + +  +     

РН 3   +  + +   + + + + +      

РН 4   +  + +    +  +       

РН 5   + + + +    + +   + + + + + 

РН 6   +      + + +   +  + + + 

РН 7   +   +   +   + + + + + + + 

РН 8 + + + + +        +  + +   

РН 9 + + + + +    +    +  + +   

РН 10 + + + + +    +    +  + +   

РН 11 + + + + +    +    +  + +   

РН 12   + +     +   + +     + 

РН 13 + + +  + + + +          + 

РН 14 + + +   + + + +        +  

 



 

 


