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II -  Загальна характеристика

Рівень вищої 
освіти

Початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти

Ступінь вищої 
освіти

Молодший бакалавр

Галузь знань 13 Механічна інженерія
Спеціальність 133 Галузеве машинобудування
Обмеження 
щодо форм 
навчання

Без обмежень

Освітня
кваліфікація

Молодший бакалавр галузевого машинобудування

Кваліфікація в 
дипломі

Ступінь вищої освіти -  Молодший бакалавр 
Спеціальність -  Галузеве машинобудування

Опис
предметної
області

- Об’єкт вивчення та діяльності: процеси, устаткування та 
організація галузевого машинобудівного виробництва; 
засоби і методи випробовування та контролю якості 
продукції галузевого машинобудування; системи технічної 
документації, метрології та стандартизації.

Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних 
обґрунтовувати, розробляти нові та удосконалювати наявні 
конструкції різних машин та устаткування; розробляти нові 
та удосконалювати наявні технологічні процеси 
виготовлення продукції машинобудування; застосовувати 
сучасні методи проектування на основі моделювання 
об’єктів та процесів галузевого машинобудування.
- Теоретичний зміст предметної області: сукупність засобів, 
способів і методів діяльності, спрямованих на те, щоб 
створювати та експлуатувати продукцію машинобудування.
- Методи, методики та технології: методи, засоби і 
технології розрахунків, проектування, конструювання, 
виробництва та контролю об’єктів навчання та діяльності; 
сучасні інформаційні технології проектування.
- Інструментарій та обладнання: основне та допоміжне 
устаткування, засоби автоматизація та керування 
виробничими процесами галузевого машинобудування; 
засоби технологічного, інструментального, метрологічного, 
інформаційного та організаційного устаткування 
виробничих процесів.

Академічні
права
випускників

Молодший бакалавр може продовжити навчання на 
першому (бакалаврському) рівні вищої освіти.
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III -  Обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного ступеня
вищої освіти

Обсяг освітньої - на базі повної загальної середньої освіти становить 120
програми у 
ЄКТС

кредитів ЄКТС,
- на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший 
спеціаліст» та/або вищої освіти заклад фахової передвищої 
освіти має право визнати та перезарахувати кредити ЄКТС, 
отримані в межах попередньої освітньої програми 
підготовки молодшого спеціаліста та/або підготовки 
бакалавра/магістра, обсягом не більше ніж 60 кредитів 
ЄКТС. Мінімум 65% обсягу освітньої програми має бути 
спрямовано на забезпечення загальних та спеціальних 
(фахових) компетентностей за спеціальністю, визначених 
цим стандартом вищої освіти.

IV -  Перелік компетентностей випускника

Інтегральна
компетентність

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі 
галузевого машинобудування, що передбачає застосування 
положень і методів механічної інженерії і характеризується 
певною невизначеністю умов.

Загальні 1. Навички використання інформаційно-комунікаційних
компетентності технологій для пошуку, оброблення, аналізу інформації з 

різних джерел та прийняття рішень.
2. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.
3. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
4. Здатність до безперервного навчання та саморозвитку.
5. Здатність використовувати знання у практичних 
ситуаціях.
6. Здатність вести професійну комунікацію (усну та 
письмову) діловою українською та іноземною мовами.
7. Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу та 
встановлення взаємозв’язків між соціально-економічними 
явищами та процесами.
8. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена 
суспільства, діяти на основі етичних міркувань (мотивів), 
усвідомлювати цінності громадянського (демократичного) 
суспільства та необхідність його сталого розвитку, 
верховенства права, прав і свобод людини і громадянина.
9. Здатність діяти з позиції соціальної відповідальності, 
займати активну життєву та громадянську позицію, 
розвивати лідерські якості та навички працювати в команді.
10. Здатність до застосовування концептуальних і базових 
знань, розуміння предметної області та професійної

4



діяльності.
Спеціальні
компетентності

1. Вміння обирати та використовувати типові аналітичні 
методи для розв’язування інженерних завдань галузевого 
машинобудування.
2. Здатність продемонструвати знання і розуміння 
фундаментальних наукових фактів, концепцій, теорій, 
принципів.
3. Здатність розуміти завдання сучасного виробництва, 
спрямовані на задоволення потреб споживачів.
4. Здатність до ефективного використання та розвитку 
людських ресурсів для отримування практичних 
результатів.
5. Здатність застосовувати відповідні кількісні 
математичні, наукові та технічні методи, а також 
комп’ютерне програмне забезпечення для вирішення 
інженерних завдань галузевого машинобудування.
6. Здатність працювати в команді та налагоджувати 
міжособистісну взаємодію при вирішенні професійних 
завдань.
7. Здатність демонструвати творчий та інноваційний 
потенціал у проектних розробках.
8. Вміння застосовувати конструкторську та технологічну 
документацію, норми галузевих стандартів.
9. Здатність демонструвати розуміння, у яких царинах 
можна використовувати інженерні знання.
10. Здатність формувати та демонструвати лідерські 
якості та поведінкові навички.

У -  Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, 
сформульований у термінах результатів навчання

1. Спілкуватись в усній та письмовій формі державною та іноземною 
мовами.

2. Планувати діяльність сучасного виробництва для задоволення потреб 
споживачів.

3. Демонструвати знання і розуміння засад фундаментальних та 
інженерних наукових фактів, що лежать в основі галузевого машинобудування.

4. Демонструвати здатність розв’язувати інженерні завдання галузевого 
машинобудування з використанням відповідних математичних, наукових та 
технічних методів, інформаційно-комунікаційних технологій.

5. Знати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати 
цінності громадянського суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і 
громадянина в Україні.

6. Демонструвати фахові майстерність і навички професійної діяльності.
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7. Виявляти здатність до саморозвитку, навчання впродовж всього життя, 
ефективного самоменеджменту.

8. Демонструвати навички взаємодії, лідерства, командної роботи, діяти 
соціально відповідально та громадсько свідомо на основі етичних міркувань 
(мотивів).

9. Демонструвати творчий та інноваційний потенціал в керуванні 
проектними розробками, оцінювати ризики, передбачати можливі обмеження та 
приймати обґрунтовані рішення.

10. Демонструвати здатність до аналізу і синтезу соціально-значущих 
проблем і процесів.

VI — Форми атестації здобувачів вищої освіти

Форми атестації 
здобувачів вищої 
освіти

Атестація здійснюється у формі атестаційного 
кваліфікаційного іспиту.

Вимоги до
атестаційного/єдиного 
державного 
кваліфікаційного 
екзамену (екзаменів) 
(за наявності)

Атестаційний кваліфікаційний іспит за спеціальністю 
повинен забезпечити оцінювання результатів 
навчання та рівня сформованості спеціальних 
компетентностей, зазначених у розділах IV-V 
Стандарту.

VII -  Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення
якості вищої освіти

У закладах фахової передвищої освіти повинна функціонувати система 
забезпечення закладом фахової передвищої освіти якості освітньої діяльності та 
якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості), яка передбачає 
здійснення таких процедур і заходів:

1) визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти;
2) здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм;
3) щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і 

педагогічних працівників закладу фахової передвищої освіти та регулярне 
оприлюднення результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті закладу 
фахової передвищої освіти, на інформаційних стендах та в будь-який інший 
спосіб;

4) забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних і науково- 
педагогічних працівників;

5) забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього 
процесу, у тому числі самостійної роботи студентів, за кожною освітньою 
програмою;

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

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

б



8) забезпечення дотримання академічної доброчесності працівниками 
закладів фахової передвищої освіти та здобувачами вищої освіти, у тому числі 
створення і забезпечення функціонування ефективної системи запобігання та 
виявлення академічного плагіату;

9) інших процедур і заходів.
Система забезпечення закладом фахової передвищої освіти якості 

освітньої діяльності та якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення 
якості) за поданням закладу фахової передвищої освіти оцінюється 
Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти або 
акредитованими ним незалежними установами оцінювання та забезпечення 
якості вищої освіти на предмет її відповідності вимогам до системи забезпечення 
якості вищої освіти, що затверджуються Національним агентством із 
забезпечення якості вищої освіти, та міжнародним стандартам і рекомендаціям 
щодо забезпечення якості вищої освіти.

VIII -  Перелік нормативних документів, на яких базується стандарт
вищої освіти

1. Закон «Про вищу освіту» // База даних «Законодавство України» / ВР 
України. ІЖ Ь: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 (дата звернення:
22.06.2020).

2. Закон «Про фахову передвищу освіту» // База даних «Законодавство 
України» / ВР України. ІЖ Ь: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2745-19 (дата 
звернення: 22.06.2020).

3. Закон «Про освіту» // База даних «Законодавство України» / ВР України. 
ІЖБ: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 (дата звернення: 22.06.2020).

4. Національний класифікатор України: «Класифікатор професій» ДК 
003:2010 (Редакція від 30.11.2017) // База даних «Законодавство України» / ВР 
України. URL:http://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va327609-10 (дата звернення:
22.06.2020).

5. Національна рамка кваліфікацій // База даних «Законодавство України» / 
ВР України. URL:http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п (дата 
звернення: 22.06.2020).

6. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку 
галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів 
вищої освіти» (редакція від 30.11.2017) // База даних «Законодавство України» / 
ВР України. URL:http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-п (дата звернення:
22.06.2020).

7. Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти // 
ІЖЬ: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/rekomendatsii-1648.pdf
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Корисні посилання:
8. Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському 

просторі вищої освіти (ESG) // URL:http'.//ihed.org.ua/irnages/pdf/standards- 
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Пояснювальна записка
Таблиця 1.

Матриця відповідності визначених Тимчасовим Стандартом 
компетентностей дескрипторам НРК (за 5-м рівнем, молодшого бакалавра)

К ласифікація 
компетентностей 

за Н РК

Знання

ЗН  1 Всебічні
спеціалізовані
емпіричні та
теоретичні
знання у сфері
навчання
та/або
професійної
діяльності,
усвідомлення
меж цих знань

Уміння

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

Комунікація

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

А втономія та  
відповідальність

А В І Організація та 
нагляд (управління) в 
контекстах
професійної діяльності 
або навчання в умовах 
непередбачуваних змін

АВ 2 Покращення 
результатів власної 
діяльності і роботи 
інших

АВ 3 Здатність 
продовжувати 
навчання з деяким 
ступенем автономії

Загальні компетентності
ЗК 1 З Н 1 УМ  1, У М  2, У М  3 К 2 АВ 2
ЗК 2 З Н 1 УМ  1, У М  2 К  2 АВ 3
З К З УМ  1, У М  2 K l
ЗК  4 З Н 1 К 2 АВ 2, АВ 3
ЗК  5 У М  1, УМ  2, У М  3
З К 6 К 1, К 2 АВ 3
ЗК  7 З Н 1 У М  1, У М  2
ЗК 8 К  1, К 2 AB 1
ЗК 9 К 1 ,К  2

3K1Ö УМ  1, У М  2, У М  3
Спеціальні (фахові) компетентності

СК 1 З Н 1 УМ  1, У М  2
СК 2 З Н 1 УМ  1, У М  2
С К З К  1 AB 1
СК 4 У М З К  2
СК 5 З Н 1 УМ  1, У М  2 АВ 3
СК 6 К 1 АВ 2
СК 7 У М  2, У М  3 К  2 АВ 2
СК 8 ЗН 1 УМ  1
СК 9 ЗН 1 У М З

е к ю К  2 АВ 3
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Таблиця 2.
Матриця відповідності визначених тимчасовим Стандартом результатів навчання та компетентностей

П р о гр а м н і р езу л ь т а ти  н ав ч ан н я

К о м п етен тн о ст і
Інт
егр
аль
на

ком
пет
ент
ніст

ь

Загальні компетентності Спеціальні (< іахові) компетентності

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 С пілкуватись в усн ій  та  письм овій  формі 
держ авною  та  інозем ною  мовами

+ + +

2 П ланувати  д іяльн ість сучасного 
виробництва для задоволення потреб 
спож ивачів

+ + + + + +

3 Д ем онструвати  знання і розуміння засад  
ф ундам ентальних та  інж енерних наукових 
фактів, що леж ать в основі галузевого 
м аш инобудування

+ 4” + +

4 Д ем онструвати  здатн ість р о зв ’язувати 
інж енерні завдання галузевого 
м аш инобудування з використанням  
відповідних м атем атичних, наукових та 
техн ічн и х  методів, інф орм аційно- 
ком унікаційних технологій

+ + + + +

5 Знати  свої права і обов’язки як  члена 
суспільства, усвідом лю вати  цінності 
гром адянського суспільства, верховенства 
права, прав і свобод  лю дини і гром адянина 
в У країні

+ +

6 Д ем онструвати  фахові м айстерність і 
навички  проф есійної д іяльності

4- + +

7 В иявляти  здатн ість до сам орозвитку, 
навчання впродовж  всього ж иття, 
еф ективного сам ом енедж м енту

+ + + + +
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8 Д ем онструвати  навички  взаєм одії, 
л ідерства, ком андної роботи, д іяти 
соц іально відповідально та  гром адсько 
свідом о на основі етичних м іркувань 
(м отивів)

+ + + +

9 Д ем онструвати  творчий  та  інноваційний 
п отенціал  в керуванні проектними 
розробкам и, оц іню вати  ризики, 
передбачати  мож ливі обм еж ення та 
прийм ати  обґрунтовані р іш ення

+ + +

10 Д ем онструвати  здатн ість до аналізу  і 
синтезу соц іально-значущ их проблем  і 
процесів

+ + +
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