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І Преамбула
Стандарт вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти (далі –
Стандарт) галузі знань 19 Архітектура та будівництво спеціальності
191 Архітектура та містобудування,
Затверджено та введено в дію наказом Міністерства освіти і науки України
від ______2022 р. № ________.
Стандарт розроблено членами науково-методичної підкомісії зі спеціальності
191 Архітектура та містобудування науково-методичної комісії № 10 з
будівництва та технологій:
Голова науково-методичної підкомісії МОН України зі спеціальності:
– Кащенко Олександр Володимирович, доктор технічних наук, професор,
декан архітектурного факультету Київського національного університету
будівництва і архітектури, м. Київ.
Члени науково-методичної підкомісії МОН України зі спеціальності:
– Василенко Олександр Борисович, доктор архітектури, професор кафедри
дизайну архітектурного середовища Одеської державної академії будівництва та
архітектури, м. Одеса;
– Гнесь Ігор Петрович, доктор архітектури, професор, завідувач кафедри
архітектурного проєктування та інженерії Національного університету «Львівська
політехніка», м. Львів;
– Михайлишин Ольга Леонідівна, доктор архітектури, професор, завідувач
кафедри архітектури та середовищного дизайну Національного університету
водного господарства та природокористування, м. Рівне, секретар науковометодичної підкомісії;
– Челноков Олександр Васильович, кандидат технічних наук, професор,
декан архітектурного факультету Державного вищого навчального закладу
«Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», м. Дніпро.
До розроблення стандарту додатково залучені:
– Бевз Микола Валентинович, доктор архітектури, професор, завідувач
кафедри архітектури і реставрації Національного університету «Львівська
політехніка», м. Львів;
– Буряк Олександр Петрович, доктор архітектури, професор, завідувач
кафедри основ архітектури Харківського національного університету будівництва
та архітектури, м. Харків;
– Тімохін Віктор Олександрович, доктор архітектури, професор, завідувач
кафедри дизайну архітектурного середовища Київського національного
університету будівництва і архітектури, м. Київ.
Стандарт розглянуто та схвалено на засіданні підкомісії зі спеціальності
191 Архітектура та містобудування науково-методичної комісії №10 з
будівництва та технологій (протокол від 12.10.2021 р. № 3).
Стандарт розглянуто на засіданні сектору вищої освіти Науково-методичної
ради Міністерства освіти і науки України, протокол від 06.04.2021 р. № 12.
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Фахову експертизу проводили:
1. Гусаков Володимир Миколайович,
заслужений архітекторУкраїни,
кандидат архітектури, віце-президент Національної спілки архітекторів України
2. Шпілєвський Іван Іванович, заслужений архітектор України, директор
Державного підприємства "Український державний науково-дослідний інститут
проєктування міст "ДІПРОМІСТО" імені Ю. М. Білоконя
3. Осиченко Галина Олексіївна, доктор архітектури, професор кафедри
архітектури будівель і споруд та дизайну архітектурного середовища
Харківського національного університету міського господарства імені О.М.
Бекетова
Методичну експертизу проводив:
Бахрушин Володимир Євгенович, доктор фізико-математичних наук,
професор, професор кафедри системного аналізу та обчислювальної математики
Національного університету «Запорізька політехніка»
Стандарт розглянуто Федерацією роботодавців України.
При розробці стандарту враховано пропозиції Науково-методичної ради
Міністерства освіти і науки України, галузевих об’єднань організацій
роботодавців, підприємств галузі архітектури та будівництва України, закладів
вищої освіти, в яких ведеться підготовка фахівців за спеціальністю
191 Архітектура та містобудування.
Стандарт розглянуто після надходження всіх зауважень та пропозицій та
схвалено на засіданні підкомісії зі спеціальності 191 Архітектура та
містобудування науково-методичної комісії № 10 з будівництва та технологій
Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України, протокол від
21.02.2022 р., № 2.
Стандарт погоджено Національним агентством із забезпечення якості вищої
освіти від 14.04.2022 р., протокол № 6.
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ІІ Загальна характеристика
Рівень вищої
освіти
Ступінь вищої
освіти
Галузь знань
Спеціальність
Форма здобуття
освіти
Освітня
кваліфікація
Професійна(і)
кваліфікація(ї)
Кваліфікація в
дипломі
Додаткові
вимоги до
правил
прийому
Опис
предметної
області

другий (магістерський) рівень
магістр
19 Архітектура та будівництво
191 Архітектура та містобудування
очна (денна, вечірня), дистанційна
Магістр архітектури та містобудування за спеціалізацією
(зазначити назву спеціалізації за наявності)
Ступінь вищої освіти – магістр,
спеціальність – 191 Архітектура та містобудування
Спеціалізація – (зазначити назву спеціалізації за наявності)
Фахові випробування

Об’єкти вивчення та діяльності: об’єкти архітектури та
містобудування - будинки і споруди житлово-цивільного,
комунального, промислового та іншого призначення; їх
інтер’єри та обладнання; архітектурно-містобудівні комплекси;
об'єкти благоустрою, садово-паркової та ландшафтної
архітектури, монументального і декоративно-прикладного
мистецтва; території (частини територій) адміністративнотериторіальних одиниць і населених пунктів; реконструкція та
реставрація об’єктів архітектури та містобудування, теорія
архітектурно-містобудівної діяльності.
Цілі навчання: набуття здатності розв’язувати задачі
дослідницького та інноваційного характеру у сфері архітектури
та містобудування.
Теоретичний зміст предметної області: поняття, концепції та
принципи
архітектурно-містобудівної
діяльності;
архітектурного проєктування.
Методи, методики та технології збору, систематизації
інформації, виконання натурних обмірів, формулювання та
перевірки гіпотез і обґрунтування концепцій; моделювання,
методи дослідження і проєктування об’єктів архітектури та
містобудування, технології здійснення авторського нагляду,
сучасні цифрові технології.
Інструменти та обладнання: картографічні матеріали, технічні
засоби обстеження об’єктів, архітектурно-проєктне креслярське
обладнання,
системи
обробки
інформації,
програмне
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забезпечення
моделювання
об’єктів
архітектури
та
містобудування, матеріали та інструментарій для макетування.
Здобуття освіти за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої
освіти, додаткових кваліфікацій в системі освіти дорослих.

Академічні
права
випускників
Працевлаштува Установи та організації, що працюють у сфері архітектури,
ння
містобудування, ландшафтної архітектури, реконструкції і
випускників
реставрації архітектурних об’єктів, дизайну архітектурного
середовища та будівництва, органи державного управління та
місцевого самоврядування, заклади вищої освіти.
ІІІ Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за
освітніми програмами відповідної спеціальності, та їх результатів навчання
Для здобуття освітнього ступеня магістра можуть вступати особи, що
здобули освітній ступінь бакалавра.
Програма фахових вступних випробувань для осіб, що здобули попередній
рівень вищої освіти за іншими спеціальностями повинна передбачати перевірку
набуття особою спеціальних (фахових) компетентностей та здобуття ними
результатів навчання, що визначені стандартом вищої освіти зі спеціальності
191 Архітектура та містобудування для першого (бакалаврського) рівня вищої
освіти.
ІV Обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття ступеня вищої освіти
магістра
Обсяг освітньо-професійної програми становить 90 кредитів ЄКТС.
Обсяг освітньо-наукової програми становить 120 кредитів ЄКТС.
Мінімум 35% обсягу освітньо-професійної програми має бути спрямовано на
забезпечення загальних та спеціальних (фахових) компетентностей, визначених
стандартом вищої освіти.
Мінімум 30% обсягу освітньо-наукової програми має бути спрямовано на
забезпечення науково-дослідницької компоненти.
Мінімальний обсяг практик для освітньо-професійних та освітньо-наукових
програм становить 10 кредитів ЄКТС.
V Перелік компетентностей випускника рівня магістр
Інтегральна
компетентність
(ІНТ)
Загальні
компетентності
(ЗК)

Здатність розв’язувати задачі дослідницького та/або
інноваційного характеру у сфері архітектури та
містобудування
ЗК01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та
синтезу.
ЗК02. Здатність спілкуватися державною мовою як
усно, так і письмово.
ЗК03. Здатність спілкуватися іноземною мовою.
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ЗК04.Здатність використовувати інформаційні та
комунікаційні технології.
ЗК05. Прагнення до збереження навколишнього
середовища.
ЗК06.Здатність діяти на основі етичних міркувань
(мотивів).
ЗК07. Знання та розуміння предметної області та
розуміння професійної діяльності.
ЗК08. Здатність спілкуватися з представниками інших
професійних груп різного рівня (з експертами з інших
галузей знань/видів економічної діяльності).
Спеціальні
(фахові) СК01. Здатність інтегрувати знання та розв’язувати
компетентності
складні задачі архітектури та містобудування у
широких або мультидисциплінарних контекстах.
(СК)
СК 02. Здатність розв’язувати проблеми архітектури та
містобудування у нових або незнайомих середовищах
за наявності неповної або обмеженої інформації з
урахуванням
аспектів
соціальної
та
етичної
відповідальності.
СК03.
Здатність
аналізувати,
розробляти
та
впроваджувати архітектурно-містобудівні рішення з
урахуванням соціально-демографічних, національноетнічних, природно-кліматичних, інженерно-технічних
чинників
та
санітарно-гігієнічних,
безпекових,
енергозберігаючих, екологічних, техніко-економічних
вимог.
СК04. Здатність продовжувати навчання з високим
ступенем автономії.
СК05. Здатність розробляти і реалізовувати проєкти у
сфері архітектури та містобудування.
СК06. Здатність аналізувати міжнародний та
вітчизняний
досвід,
збирати,
накопичувати
і
використовувати
інформацію,
необхідну
для
розв’язання задач дослідницького та інноваційного
характеру у сфері архітектури та містобудування.
СК07. Здатність до проєктного моделювання і
дослідження
концептуальних,
натурних
та
комп’ютерних моделей об’єктів архітектури та
містобудування.
СК08. Здатність розробляти завдання на архітектурномістобудівне проєктування, організовувати процес
проєктування з використанням даних щодо натурних
обстежень, обмірних робіт, містобудівного розрахунку
об’єкту проєктування.
СК09. Здатність управляти робочими процесами у
сфері архітектури та містобудування, які є складними,
непередбачуваними та потребують нових стратегічних
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підходів.
СК10. Здатність генерувати нові ідеї та розробляти
інноваційні рішення у сфері архітектури та
містобудування.
СК11. Здатність критично осмислювати проблеми
архітектури та містобудування.
Додатково для освітньо-наукових програм
СК12. Здатність планувати і виконувати наукові та
прикладні дослідження у сфері архітектури та
містобудування.
СК13. Здатність здійснювати науково-педагогічну
діяльність у закладах вищої освіти.
VІ Нормативний зміст підготовки здобувачів
сформульований у термінах результатів навчання

вищої

освіти,

РН01. Мати спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні
наукові здобутки у сфері архітектури та містобудування і є основою для
оригінального мислення та проведення досліджень.
РН02. Мати спеціалізовані уміння/навички розв’язання проблем, необхідні
для проведення досліджень та/або провадження інноваційної діяльності у сфері
архітектури та містобудування з метою розвитку нових знань та процедур.
РН03. Здійснювати передпроєктний аналіз архітектурно-містобудівних
об’єктів і територій.
РН04. Розуміти і застосовувати у практичній діяльності теоретичні і
практичні засади проєктування інноваційних об’єктів містобудування,
житлових, громадських, промислових будівель і споруд, реконструкції і
реставрації
архітектурних об’єктів, методи досягнення раціонального
архітектурно-планувального, об’ємно-просторового, конструктивного рішення,
забезпечення
соціально-економічної
ефективності,
екологічності,
енергоефективності.
РН05. Знати, розуміти та оцінювати характеристики сучасних будівельних
матеріалів, виробів і технологій, враховувати їх особливості при розробці
інноваційних проєктних рішень будівель і споруд, в проєктах благоустрою
міських і ландшафтних територій, при реконструкції та реставрації пам’яток
архітектури і містобудування.
РН06. Забезпечувати гармонізацію об’єктів архітектури і предметного
середовища, зокрема із застосуванням принципів і методів теорії дизайну
архітектурного середовища.
РН07. Здійснювати проєктне моделювання, обирати цифрові технології та
програмні засоби для розв’язання задач дослідницького та інноваційного
характеру, розробки і реалізації проєктів у сфері архітектури та містобудування,
оформлення відповідної наукової та технічної документації, виготовлення
макетів і наочних ілюстративних матеріалів.
РН08. Організовувати роботу над комплексними архітектурномістобудівними проєктами, співпрацю з замовниками та громадськістю при
розробці, узгодженні і публічному обговоренні архітектурних проєктів;
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зрозуміло доносити власні висновки та аргументацію до фахівців і нефахівців.
РН09. Застосовувати енергоефективні та інші інноваційні технології при
проведенні наукових архітектурно-містобудівних досліджень та прийнятті
комплексних архітектурно-містобудівних рішень.
РН10. Обговорювати результати професійної діяльності, досліджень та
інноваційних проєктів у сфері архітектури та містобудування державною та
іноземною мовами усно і письмово.
РН11. Приймати ефективні рішення у сфері архітектури та містобудування,
розробляти і порівнювати альтернативи, враховувати обмеження, оцінювати
можливі побічні наслідки та ризики.
РН12. Знати і застосовувати у практичній діяльності законодавство і
нормативну базу щодо проведення досліджень та розробки архітектурномістобудівних проєктів.
РН13. Обґрунтовувати безпекові, санітарно-гігієнічні, екологічні,
інженерно-технічні і техніко-економічні рішення і показники у комплексному
архітектурно-містобудівному проєктуванні.
РН14. Здійснювати авторський нагляд за реалізацією проєктів у сфері
архітектури та містобудування.
РН15. Аналізувати міжнародний та вітчизняний досвід щодо проєктування
об’єктів архітектури та містобудування.
Додатково для освітньо-наукових програм
РН16. Планувати і виконувати наукові дослідження в сфері архітектури та
містобудування.
РН17. Викладати спеціальні навчальні дисципліни з архітектури та
містобудування у закладах вищої освіти.
VІІ Форми атестації здобувачів вищої освіти (ступеня вищої освіти
(магістра)
Форма атестації
здобувачів вищої
освіти
Вимоги
до
кваліфікаційної
роботи

Атестація здійснюється
кваліфікаційної роботи

у

формі

публічного

захисту

Кваліфікаційна робота передбачає розв’язання задачі
дослідницького та/або інноваційного характеру у сфері
архітектури та містобудування.
Кваліфікаційною роботою є:
за освітньо-професійною програмою – архітектурний
проєкт з науково-дослідною складовою (пояснювальною
запискою);
за освітньо-науковою програмою – дослідницька робота
з графічною частиною (архітектурним проєктом).
У кваліфікаційній роботі не повинно бути академічного
плагіату, фальсифікації, фабрикації.
Кваліфікаційна робота має бути розміщена на сайті закладу
вищої освіти або його структурного підрозділу, або у
репозитарії закладу вищої освіти.
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VIІІ Вимоги до створення міждисциплінарних освітньо-наукових
програм
У разі створення міждисциплінарної освітньо-наукової програми
обов’язковим є забезпечення формування:
загальних компетентностей – ЗК01, ЗК02, ЗК03, ЗК04, ЗК05, ЗК06, ЗК07,
ЗК08;
спеціальних компетентностей – СК01, СК02, СК05, СК06, СК07, СК10;
результатів навчання – РН01, РН02, РН03, РН04, РН05, РН07, РН08, РН16,
РН18.
IХ Вимоги професійних стандартів у разі їх наявності
Національні та міжнародні професійні стандарти, які могли бути враховані у
Стандарті вищої освіти, відсутні.
X Додаткові вимоги до організації освітнього процесу для освітніх
програм з підготовки фахівців для професій, для яких запроваджене
додаткове регулювання
Додаткових вимог до організації освітнього процесу не передбачено.
XI Додаткові вимоги до структури освітніх програм, необхідних для
доступу до професій, для яких запроваджене додаткове регулювання
Додаткове регулювання не передбачено.
XII Перелік нормативних документів, на яких базується Стандарт вищої
освіти
1. Закон України «Про вищу освіту» - http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/
1556-18.
2. Закон України «Про освіту» - http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145-19.
3. Національний класифікатор України: Класифікатор професій ДК 003:2010.
–https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va327609-10
4. Національна рамка кваліфікацій, 2011 – http://zakon4.rada.gov.ua/
laws/show/1341-2011-п.
5. Перелік галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка
здобувачів вищої освіти 2015 – http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-п.
6. Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Вимог до
міждисциплінарних освітніх (наукових) програм» № 128 від 01.02.2021 р. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0454-21#Text
7. Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти.
Затверджені: Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.06.2017 р. № 600 (у
редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 30.04.2020 р. № 584.
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vyshcha/naukovo-metodychna_rada/2020-metodrekomendacziyi.docx.
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8. Стандарт вищої освіти за спеціальністю 191 «Архітектура та
містобудування» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. URL:
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vyshcha/standarty/2020/06/17/191Arkhitekt.mistobud-bakalavr-VO-zatv.stand.01.11.pdf

Генеральний директор директорату
вищої освіти та освіти дорослих

Олег ШАРОВ
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Стандарт вищої освіти України другого (магістерського) рівня вищої освіти
галузі знань 19 Архітектура та будівництво спеціальності 191 Архітектура та
містобудування сприяє здійсненню неперервної архітектурно-містобудівельної
освіти, підвищенню її якості, є основою формування сучасної системи
архітектурної освіти, що задовольняє умовам формування високоосвіченої
творчої особистості архітектора; задоволення суспільних потреб в Україні щодо
кадрового забезпечення архітекторами різних напрямів і рівнів підготовки;
виведення України на рівень високорозвинених держав в галузі архітектурної
освіти; збереження принципів і традицій національної освіти в умовах
глобалізації суспільно-економічних процесів.
Стандарт вищої освіти містить вимоги до освітніх програм підготовки
магістрів за спеціальністю 191 Архітектура та містобудування стосовно:
 обсягу кредитів ЄКТС, необхідного для здобуття освітнього ступеня
«магістр» зі спеціальності 191 Архітектура та містобудування;
 рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за відповідною
освітньою програмою;
 переліку обов’язкових компетентностей випускника;
 нормативного
змісту
підготовки
здобувачів
вищої
освіти,
сформульованого у термінах результатів навчання;
 форм атестації здобувачів вищої освіти;
 вимог до створення міждисциплінарних освітньо-наукових програм;
Вимоги до компетентностей та результатів навчання узгоджені між собою та
відповідають дескрипторам Національної рамки кваліфікацій.
Таблиця 1 показує відповідність визначених Стандартом компетентностей
вимогам НРК. В табл.2 показана відповідність результатів навчання та
компетентностей.
Наведений в Стандарті перелік компетентностей і результатів навчання не є
вичерпним. Заклади вищої освіти при формуванні освітніх програм можуть
зазначати додаткові вимоги до компетентностей і результатів навчання.
Заклади вищої освіти мають право використовувати власні формулювання
спеціальних (фахових) компетентностей і результатів навчання, забезпечуючи при
цьому, щоб сукупність вимог освітньої програми повністю охоплювала всі вимоги
стандарту.
Заклад вищої освіти самостійно визначає перелік навчальних дисциплін,
практик та інших освітніх компонентів, необхідних для набуття означених
Стандартом компетентностей та результатів навчання.
Типовими посадами для працевлаштування випускників згідно з
Національним класифікатором України: Класифікатор професій ДК003:2010., є:
2141.1 Молодший науковий співробітник (архітектура, планування міст)
2141.2 Архітектор
2141.2 Архітектор з реставрації пам'яток архітектури та містобудування
2141.2 Інженер-проєктувальник (планування міст)
Зазначений перелік не є вичерпним.
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Корисні посилання:
1. Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському
просторі
вищої
освіти
(ESG)
–
URL:
https://ihed.org.ua/wpcontent/uploads/2018/10/04_2016_ESG_2015.pdf
2. International Standard Classification of Education ISCED 2011 – URL:
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-standard-classificationof-education-isced-2011-en.pdf
3. International Standard Classification of Education: Fields of education and
training 2013 (ISCED-F 2013) – URL: Detailed field descriptions –
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-standard-classificationof-education-fields-of-education-and-training-2013-detailed-field-descriptions-2015en.pdf
4. Manual to Accompany the International Standard Classification of Education
2011 – URL: http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/isced-fields-ofeducation-and-training-2013-en.pdf
5. The European Qualifications Framework: Supporting Learning, Work and
Cross-Border Mobility. URL:
http://www.ehea.info/Upload/TPG_A_QF_RO_MK_1_EQF_Brochure.pdf];
6. QF-EHEA – Qualification Framework of the European Higher Education
Area.
URL:
http://www.ehea.info/Upload/document/ministerial_declarations/EHEAParis2018_Com
munique_AppendixIII_952778.pdf
7. TUNING (для ознайомлення зі спеціальними (фаховими) та загальними
компетентностями та прикладами стандартів – http://www.unideusto.org/tuningeu/.
8. Національний освітній глосарій: вища освіта / 2-е вид., перероб. і доп./
авт.-уклад. : В.М. Захарченко, С.А. Калашнікова, В.І. Луговий, А.В. Ставицький,
Ю.М. Рашкевич, Ж.В. Таланова / За ред. В.Г. Кременя.– К.: ТОВ «Видавничий дім
«Плеяди», 2014.– 100 с. – http://erasmusplus.org.ua/korysna-informatsiia/korysnimaterialy/category/3-materialy-natsionalnoi-komandy-ekspertiv-shchodozaprovadzhennia-instrumentiv-bolonskoho-protsesu.html?download=83:hlosariiterminiv-vyshchoi-osvity-2014-r-onovlene-vydannia-z-urakhuvanniam-polozhennovoho-zakonu-ukrainy-pro-vyshchu-osvitu&start=80
9. Рашкевич Ю.М. Болонський процес та нова парадигма вищої освіти –
http://erasmusplus.org.ua/korysna-informatsiia/korysni-materialy/category/3-materialynatsionalnoi-komandy-ekspertiv-shchodo-zaprovadzhennia-instrumentiv-bolonskohoprotsesu.html?download=82:bolonskyi-protses-nova-paradyhma-vyshchoi-osvity-yurashkevych&start=80
10. Розвиток системи забезпечення якості вищої освіти в Україні:
інформаційно-аналітичний
огляд
–
http://erasmusplus.org.ua/korysnainformatsiia/korysni-materialy/category/3-materialy-natsionalnoi-komandy-ekspertivshchodo-zaprovadzhennia-instrumentiv-bolonskohoprotsesu.html?download=88:rozvytok-systemy-zabezpechennia-iakosti-vyshchoiosvity-ukrainy&start=80
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11. Розроблення освітніх програм: методичні рекомендації / Авт.: В.М.
Захарченко, В.І. Луговий, Ю.М. Рашкевич, Ж.В. Таланова / За ред. В.Г. Кременя.
– К.: ДП «НВЦ «Пріоритети», 2014. – 120 с. – http://erasmusplus.org.ua/korysnainformatsiia/korysni-materialy/category/3-materialy-natsionalnoi-komandy-ekspertivshchodo-zaprovadzhennia-instrumentiv-bolonskohoprotsesu.html?download=84:rozroblennia-osvitnikh-prohram-metodychnirekomendatsii&start=80
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Таблиця 1.
Матриця відповідності визначених
результатів навчання дескрипторам НРК
Класифікація
компетентностей
за НРК

Знання

Зн1.
Спеціалізован
і
концептуальн
і знання, що
включають
сучасні
наукові
здобутки
у
сфері
професійної
діяльності або
галузі знань і
є основою для
оригінального
мислення та
проведення
досліджень
Зн2.
Критичне
осмислення
проблем
у
галузі та на
межі галузей
знань
Загальні компетентності
ЗК01
Зн1
ЗК02
ЗК03
ЗК04
Зн1
ЗК05
Зн2
ЗК06
ЗК07
Зн1
ЗК08
Зн2
Спеціальні (фахові) компетентності
СК01
Зн1
СК02
СК03
Зн2
СК04
СК05
Зн2
СК06
Зн2
СК07
Зн1
СК08
СК09
Зн1
СК10
СК11
Зн2
СК12
Зн1
СК13
Зн1

Стандартом

компетентностей/

Уміння

Комунікація

Ум1.
Спеціалізовані
уміння/навички
розв’язання
проблем,
необхідні
для
проведення досліджень
та/або
провадження
інноваційної діяльності
з метою розвитку нових
знань
та
процедур
Ум2.
Здатність
інтегрувати знання та
розв’язувати
складні
задачі у широких або
мультидисциплінарних
контекстах
Ум3.
Здатність
розв’язувати проблеми у
нових або незнайомих
середовищах
за
наявності неповної або
обмеженої інформації з
урахуванням
аспектів
соціальної та етичної
відповідальності

К1. Зрозуміле і
недвозначне
донесення
власних знань,
висновків
та
аргументації до
фахівців
і
нефахівців,
зокрема, до осіб,
які навчаються
К2
Використання
іноземних мов у
професійній
діяльності

Ум1

К1
К1
К2

АВ3

К1

АВ2
АВ1

Ум3
Ум2
Ум3
Ум1
Ум2

Автономія та
Відповідальність
АВ1.
Управління
робочими
або
навчальними
процесами,
які
є
складними,
непередбачуваними та
потребують
нових
стратегічних підходів
АВ2. Відповідальність
за
внесок
до
професійних знань і
практики
та/або
оцінювання
результатів діяльності
команд та колективів
АВ3.
Здатність
продовжувати
навчання з високим
ступенем автономії

К1

Ум2
Ум3
Ум2

АВ1
АВ1

Ум1
Ум1
Ум2
Ум3
Ум3
Ум1

К2
К1

АВ1
АВ1
АВ3

К1
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Таблиця 2.
Матриця відповідності визначених Стандартом результатів навчання та компетентностей
Компетентності
Інтегральна компетентність

РН09
РН10
РН11
РН12
РН13
РН14
РН15
РН16
РН17

•+
•+
•+
•+

•+

•+
•+

•+
•+

•+
•+
•+

•+

СК13

СК12

•+
•+
•+
•+

•+

•+
•+

•+
•+

•+

•+

•+

•+

•+

•+
•+

•+
•+

•+
•+

•+

СК11

•+

•+
•+

СК10

СК09

СК08

СК07

СК06
•+

+
•
+

СК05

СК04

•+
•+

•+
•+

СК03

СК02

СК01

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності
ЗК08

ЗК07

ЗК06

ЗК05

ЗК04

ЗК03

ЗК01
РН01
РН02
РН03
РН04
РН05
РН06
РН07
РН08

ЗК02

Загальні компетентності

Результати навчання
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•+

•+
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•+

