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I  П р е а м б у л а  

Стандарт вищої освіти України: перший (бакалаврський) рівень вищої 

освіти, галузь знань 16 Хімічна та біоінженерія, спеціальність 161 Хімічні 

технології та інженерія.  

Затверджено і введено в дію Наказом Міністерства освіти і науки України 

від 16.06.2020 р. №  807. 
 

Стандарт розроблено членами підкомісії зі спеціальності 161 Хімічні 

технології та інженерія Науково-методичної комісії 9 з інженерії сектору вищої 

освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України. 
 

Розробники стандарту: 

Сангінова Ольга 

Вікторівна 

голова підкомісії 

 кандидат технічних наук, доцент, заступник декана з 

навчально-методичної роботи хіміко-технологічного 

факультету Національного технічного університету 

України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського» 

Сарібєкова 

Діана Георгіївна 

заступник 

голови підкомісії 

 доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри 

хімічних технологій, експертизи та безпеки харчової 

продукції Херсонського національного технічного 

університету 

Бойченко Сергій 

Валерійович 

секретар 

підкомісії 

 доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри 

екології навчально-наукового інституту екологічної 

безпеки Національного авіаційного університету 

Атаманюк 

Володимир 

Михайлович 

 доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри 

хімічної інженерії Національного університету «Львівська 

політехніка» 

Варлан 

Костянтин 

Єлисейович 

 кандидат хімічних наук, доцент, завідувач кафедри хімії та 

хімічної технології Дніпровського національного 

університету імені Олеся Гончара 

Зайчук 

Олександр 

Вікторович 

 доктор технічних наук, доцент, декан факультету 

обладнання і технології скла, кераміки, будівельних 

матеріалів та харчових виробництв Державного вищого 

навчального закладу «Український державний хіміко-

технологічний університет» 

Тульський 

Геннадій 

Георгійович 

 доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри 

технічної електрохімії Національного технічного 

університету «Харківський політехнічний інститут» 
 

Стандарт розглянуто та схвалено членами науково-методичної підкомісії 

161 Хімічні технології та інженерія Науково-методичної комісії 9 з інженерії 

сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки 

України, протокол № 2 від 23.01.2017 р. 
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Стандарт розглянуто на засіданні сектору вищої освіти Науково-

методичної ради Міністерства освіти і науки України, протокол № 13 від 

28.03.2017 р. 

Фахову експертизу стандарту проводили: 

Волошин 

Микола 

Дмитрович 

 доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри 

хімічної технології неорганічних речовин Дніпровського 

державного технічного університету 

 

Кожухар 

Володимир 

Якович 

 доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри 

технології неорганічних речовин і екології Одеського 

національного політехнічного університету 

 

Патриляк Любов 

Казимирівна 

 доктор хімічних наук, старший науковий співробітник, 

завідувач відділу Інституту біоорганічної хімії та 

нафтохімії НАН України 
 

Методичну експертизу стандарту проводили: 

Луговий 

Володимир 

Іларіонович 

 доктор педагогічних наук, професор, дійсний член, перший 

віце-президент НАПН України, Національний експерт з 

реформування вищої освіти Програми ЄС Еразмус+, член 

BFUG – Україна 

Таланова 

Жаннета 

Василівна 

 доктор педагогічних наук, доцент, с.н.с., менеджер з 

аналітичної роботи Національного Еразмус+ офісу в 

Україні 
 

Стандарт розглянуто Федерацією роботодавців України та Українською 

асоціацією підприємств хімічної промисловості України. 
 

Стандарт розглянуто після надходження всіх зауважень і пропозицій та 

схвалено на засіданні підкомісії зі спеціальності 161 Хімічні технології та 

інженерія Науково-методичної комісії 8 з інженерії сектору вищої освіти 

Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України, протокол № 1 

05.02.2020 р.  
 

Стандарт погоджено Національним агентством із забезпечення якості 

вищої освіти (протокол 26.05.2020 р. № 9). 
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ІІ Загальна характеристика 

Рівень вищої 

освіти 

Перший (бакалаврський) рівень 

Ступінь вищої 

освіти 

Бакалавр 

Галузь знань 16 Хімічна та біоінженерія 

Спеціальність 161 Хімічні технології та інженерія 

Форми 

навчання 

інституційна (очна (денна, вечірня), заочна, дистанційна, 

мережева); 

дуальна. 

Освітня 

кваліфікація 

Бакалавр з хімічних технологій та інженерії (зазначити назву 

спеціалізації за наявності)  

Кваліфікація в 

дипломі 

Ступінь вищої освіти – Бакалавр 

Спеціальність – 161 Хімічні технології та інженерія 

Спеціалізація – (вказується за наявністю) 

Освітня програма – (зазначити назву) 

Опис 

предметної 

області 

Об’єкти вивчення та діяльності – технологічні процеси і 

апарати сучасних хімічних виробництв. 

Цілі навчання – підготовка фахівців здатних розв’язувати 

складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми хімічних 

технологій та інженерії, що характеризуються 

комплексністю та невизначеністю умов. 

Теоретичний зміст предметної області – поняття, категорії, 

концепції, принципи хімічних технологій, процесів та 

апаратів хімічних виробництв  

Методи, методики та технології: фізико-хімічні методи, 

моделювання та проектування хімічних процесів та апаратів, 

організаційно-технологічне забезпечення. 

Інструменти та обладнання: пристрої та прилади для 

аналізу сировини, проміжних і цільових продуктів, 

контрольно-вимірювальне обладнання, спеціалізоване 

технологічне обладнання, спеціалізоване програмне 

забезпечення. 

Академічні 

права 

випускників 

Мають право продовжити навчання на другому рівні вищої 

освіти. Набуття додаткових кваліфікацій в системі 

післядипломної освіти. 

 

ІІІ Обсяг кредитів ЄКТС, необхідних для здобуття бакалаврського 

ступеня вищої освіти; 

(зміни внесено відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України 

від 28.05.2021 № 593) 

 

– на основі повної загальної середньої освіти становить 240 кредитів 

ЄКТС; 
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– на основі ступеня «молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного 

рівня «молодший спеціаліст») заклад вищої освіти має право визнати та 

перезарахувати не більше 120 кредитів ЄКТС, отриманих у межах попередньої 

освітньої програми; 

на основі ступеня «фаховий молодший бакалавр» заклад вищої освіти має 

право визнати та перезарахувати не більше ніж 60 кредитів ЄКТС, отриманих 

за попередньою освітньою програмою фахової передвищої освіти». 

Прийом на основі ступенів «молодший бакалавр», «фаховий молодший 

бакалавр» або освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» 

здійснюється за результатами зовнішнього незалежного оцінювання в порядку, 

визначеному законодавством. 

Мінімум 50% обсягу освітньої програми має бути спрямовано на 

забезпечення загальних та спеціальних (фахових) компетентностей за 

спеціальністю 161 Хімічні технології та інженерія. 

Обсяг виробничої практики – не менше 4 кредитів ЄКТС, 

 

IV Перелік компетентностей випускника 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність вирішувати складні спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми хімічних технологій та інженерії, що 

передбачає застосування теорій та методів хімічних 

технологій та інженерії і характеризується комплексністю 

та невизначеністю умов. 

Загальні 

компетентності 

К01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу. 

К02. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях. 

К03. Знання та розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності. 

К04. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, 

так і письмово. 

К05. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

К06. Прагнення до збереження навколишнього 

середовища. 

К07. 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. 

К08. Здатність зберігати та примножувати моральні, 

культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на 

основі розуміння історії та закономірностей розвитку 

галузі, її місця у загальній системі знань про природу і 

суспільство та у розвитку суспільства. 

Спеціальні 

(фахові, 

К9. Здатність використовувати положення і методи 

фундаментальних наук для вирішення професійних задач. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D1%84%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE#w1_12
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предметні) 

компетентності 

К10. Здатність використовувати методи спостереження, 

опису, ідентифікації, класифікації об’єктів хімічної 

технології та промислової продукції. 

К11. Здатність проектувати хімічні процеси з 

урахуванням технічних, законодавчих та екологічних 

обмежень. 

К12. Здатність використовувати сучасні матеріали, 

технології і конструкції апаратів в хімічній інженерії. 

К13. Здатність обирати і використовувати відповідне 

обладнання, інструменти та методи для контролю та 

керування технологічних процесів хімічних виробництв. 

К14. Здатність використовувати обчислювальну техніку 

та інформаційні технології для вирішення складних задач і 

практичних проблем в галузі хімічної інженерії. 

К15. Здатність враховувати комерційний та економічний 

контекст при проектуванні хімічних виробництв. 

К16. Здатність оформлювати технічну документацію, 

згідно з чинними вимогами. 

 

V Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, 

сформульований у термінах результатів навчання 

ПР01. Знати математику, фізику і хімію на рівні, необхідному для 

досягнення результатів освітньої програми. 

ПР02. Коректно використовувати у професійній діяльності термінологію 

та основні поняття хімії, хімічних технологій, процесів і обладнання 

виробництв хімічних речовин та матеріалів на їх основі. 

ПР03. Знати і розуміти механізми і кінетику хімічних процесів, ефективно 

використовувати їх при проектуванні і вдосконаленні технологічних процесів 

та апаратів хімічної промисловості. 

ПР04. Здійснювати якісний та кількісний аналіз речовин неорганічного та 

органічного походження, використовуючи відповідні методи загальної та 

неорганічної, органічної, аналітичної, фізичної та колоїдної хімії. 

ПР05. Розробляти і реалізовувати проекти, що стосуються технологій та 

обладнання хімічних виробництв, беручі до уваги цілі, ресурси, наявні 

обмеження, соціальні та економічні аспекти та ризики. 

ПР06. Розуміти основні властивості конструкційних матеріалів, принципи 

та обмеження їх застосовування в хімічній інженерії. 

ПР07. Обирати і використовувати відповідне обладнання, інструменти та 

методи для вирішення складних задач хімічної інженерії, контролю та 

керування технологічних процесів хімічних виробництв. 

ПР08. Використовувати сучасні обчислювальну техніку, спеціалізоване 

програмне забезпечення та інформаційні технології для розв’язання складних 

задач і практичних проблем у галузі хімічної інженерії, зокрема, для 

розрахунків устаткування і процесів хімічних виробництв. 

ПР09. Забезпечувати безпеку персоналу та навколишнього середовища 
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під час професійної діяльності у сфері хімічної інженерії. 

ПР10. Обговорювати результати професійної діяльності з фахівцями та 

нефахівцями, аргументувати власну позицію. 

ПР11. Вільно спілкуватися з професійних питань усно і письмово 

державною та іноземною мовами. 

ПР12. Розуміти принципи права і правові засади професійної діяльності. 

ПР13. Розуміння хімічної інженерії як складника сучасних науки і 

техніки, її місця у розвитку інженерії, української держави та загальносвітової 

культури. 

VІ Форми атестації здобувачів вищої освіти 

Форми атестації 

здобувачів вищої 

освіти 

Атестація здійснюється у формі публічного захисту 

кваліфікаційної роботи або атестаційного іспиту. 

Вимоги до 

кваліфікаційного 

роботи 

Кваліфікаційна робота має передбачати розв’язання 

складної спеціалізованої задачі та/або практичної 

проблеми хімічних технологій та інженерії, що 

характеризується комплексністю та невизначеністю 

умов, із застосуванням теорій та методів хімічної 

інженерії. 

Кваліфікаційна робота має бути оприлюднена на 

офіційному сайті закладу вищої освіти або його 

підрозділу, або у репозитарії закладу вищої освіти. 

Оприлюднення кваліфікаційних робіт, що містять 

інформацію з обмеженим доступом, здійснювати 

відповідно до вимог законодавства. 

Кваліфікаційна робота не повинна містити 

академічного плагіату, фабрикації, фальсифікації. 

Вимоги до 

атестаційного іспиту 

Атестаційний іспит має передбачати оцінювання 

результатів навчання, визначених цим стандартом та 

відповідною освітньою програмою закладу вищої 

освіти. 

 

VII Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості 

вищої освіти 

Система забезпечення закладами вищої освіти якості освітньої діяльності та 

якості вищої освіти (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 освітніх програм; 

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

педагогічних працівників закладу вищої освіти та регулярне оприлюднення 

результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти, на 

інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб; 

4) забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і науково-

педагогічних працівників; 
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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; 

8) забезпечення дотримання академічної доброчесності працівниками 

закладів вищої 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 вищої освіти якості освітньої діяльності та 

якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості) за його 

поданням 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. 

 

IX Перелік рекомендованих джерел: 

А. Офіційні документи: 

1. Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти - 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/proekty%20standartiv% 

20vishcha%20osvita/2019/10/04/rekomendatsii-nakaz-1254-01102019.pdf. 

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

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

4. Національний класифікатор України: Класифікатор професій 

ДК 003:2010. – https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va327609-10  

5. Національна рамка кваліфікацій, 2011 – http://zakon4.rada. 

gov.ua/laws/show/1341-2011-п.  

6. Перелік галузей знань і спеціальностей, 2015 – 

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

 

Б. Корисні посилання: 

1. TUNING (для ознайомлення зі спеціальними (фаховими) 

компетентностями та прикладами стандартів – 

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

2. Національний глосарій 2014 – http://erasmusplus.org.ua/korysna-

informatsiia/korysni-materialy/category/3-materialy-natsionalnoi-komandy-

ekspertiv-shchodo-zaprovadzhennia-instrumentiv-bolonskoho-protsesu.html?start=80 

3. Рашкевич Ю.М. Болонський процес та нова парадигма вищої 

освіти – http://erasmusplus.org.ua/korysna-informatsiia/korysni-materialy/category/ 

3-materialy-natsionalnoi-komandy-ekspertiv-shchodo-zaprovadzhennia-instrumentiv-

bolonskoho-protsesu.html?start=80   

https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/proekty%20standartiv%25
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va327609-10
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-п
http://www.unideusto.org/tuningeu/
http://erasmusplus.org.ua/korysna-informatsiia/korysni-materialy/category/3-materialy-natsionalnoi-komandy-ekspertiv-shchodo-zaprovadzhennia-instrumentiv-bolonskoho-protsesu.html?start=80
http://erasmusplus.org.ua/korysna-informatsiia/korysni-materialy/category/3-materialy-natsionalnoi-komandy-ekspertiv-shchodo-zaprovadzhennia-instrumentiv-bolonskoho-protsesu.html?start=80
http://erasmusplus.org.ua/korysna-informatsiia/korysni-materialy/category/3-materialy-natsionalnoi-komandy-ekspertiv-shchodo-zaprovadzhennia-instrumentiv-bolonskoho-protsesu.html?start=80
http://erasmusplus.org.ua/korysna-informatsiia/korysni-materialy/category/%203-materialy-natsionalnoi-komandy-ekspertiv-shchodo-zaprovadzhennia-instrumentiv-bolonskoho-protsesu.html?start=80
http://erasmusplus.org.ua/korysna-informatsiia/korysni-materialy/category/%203-materialy-natsionalnoi-komandy-ekspertiv-shchodo-zaprovadzhennia-instrumentiv-bolonskoho-protsesu.html?start=80
http://erasmusplus.org.ua/korysna-informatsiia/korysni-materialy/category/%203-materialy-natsionalnoi-komandy-ekspertiv-shchodo-zaprovadzhennia-instrumentiv-bolonskoho-protsesu.html?start=80
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4. Розвиток системи забезпечення якості вищої освіти в Україні: 

інформаційно-аналітичний огляд – http://erasmusplus.org.ua/korysna-

informatsiia/korysni-materialy/category/3-materialy-natsionalnoi-komandy-

ekspertiv-shchodo-zaprovadzhennia-instrumentiv-bolonskoho-protsesu.html?start=80 

5. Розроблення освітніх програм: методичні рекомендації – 

http://erasmusplus.org.ua/korysna-informatsiia/korysni-materialy/category/3-

materialy-natsionalnoi-komandy-ekspertiv-shchodo-zaprovadzhennia-instrumentiv-

bolonskoho-protsesu.html?start=80 

6. ESG – https://ihed.org.ua/wp-content/uploads/2018/10/04_2016_ 

ESG_2015.pdf 

7. ISCED (МСКО) 2011 – http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/ 

international-standard-classification-of-education-isced-2011-en.pdf 

8. ISCED-F (МСКО-Г) 2013 – 

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

classification-of-education-fields-of-education-and-training-2013-detailed-field-

descriptions-2015-en.pdf 

9. Manual to Accompany the International Standard Classification of 

Education 2011 - http://uis.unesco.org/en/topic/international-standard-classification-

education-isced 

 

 

 

Генеральний директор директорату  

вищої освіти та освіти дорослих     Олег ШАРОВ 

http://erasmusplus.org.ua/korysna-informatsiia/korysni-materialy/category/3-materialy-natsionalnoi-komandy-ekspertiv-shchodo-zaprovadzhennia-instrumentiv-bolonskoho-protsesu.html?start=80
http://erasmusplus.org.ua/korysna-informatsiia/korysni-materialy/category/3-materialy-natsionalnoi-komandy-ekspertiv-shchodo-zaprovadzhennia-instrumentiv-bolonskoho-protsesu.html?start=80
http://erasmusplus.org.ua/korysna-informatsiia/korysni-materialy/category/3-materialy-natsionalnoi-komandy-ekspertiv-shchodo-zaprovadzhennia-instrumentiv-bolonskoho-protsesu.html?start=80
http://erasmusplus.org.ua/korysna-informatsiia/korysni-materialy/category/3-materialy-natsionalnoi-komandy-ekspertiv-shchodo-zaprovadzhennia-instrumentiv-bolonskoho-protsesu.html?start=80
http://erasmusplus.org.ua/korysna-informatsiia/korysni-materialy/category/3-materialy-natsionalnoi-komandy-ekspertiv-shchodo-zaprovadzhennia-instrumentiv-bolonskoho-protsesu.html?start=80
http://erasmusplus.org.ua/korysna-informatsiia/korysni-materialy/category/3-materialy-natsionalnoi-komandy-ekspertiv-shchodo-zaprovadzhennia-instrumentiv-bolonskoho-protsesu.html?start=80
https://ihed.org.ua/wp-content/uploads/2018/10/04_2016_%20ESG_2015.pdf
https://ihed.org.ua/wp-content/uploads/2018/10/04_2016_%20ESG_2015.pdf
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/%20international-standard-classification-of-education-isced-2011-en.pdf
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/%20international-standard-classification-of-education-isced-2011-en.pdf
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-standard-classification-of-education-fields-of-education-and-training-2013-detailed-field-descriptions-2015-en.pdf
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-standard-classification-of-education-fields-of-education-and-training-2013-detailed-field-descriptions-2015-en.pdf
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-standard-classification-of-education-fields-of-education-and-training-2013-detailed-field-descriptions-2015-en.pdf
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/isced-fields-of-education-and-training-2013-en.pdf
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/isced-fields-of-education-and-training-2013-en.pdf
http://uis.unesco.org/en/topic/international-standard-classification-education-isced
http://uis.unesco.org/en/topic/international-standard-classification-education-isced
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Пояснювальна записка 
Стандарт вищої освіти містить компетентності, що визначають специфіку 

підготовки бакалаврів зі спеціальності 161 Хімічні технології та інженерія та 

результати навчання, які висвітлюють знання, уміння, навички, способи 

мислення, погляди, цінності, інші особисті якості, які можна ідентифікувати, 

спланувати, оцінити і виміряти та які особа здатна продемонструвати після 

завершення освітньої програми. Вони узгоджені між собою та відповідають 

дескрипторам Національної рамки кваліфікацій (НРК). Таблиця 1 показує 

відповідність визначених Стандартом компетентностей та дескрипторів НРК. В 

таблиці 2 показана відповідність результатів навчання компетентностям.  

Заклад вищої освіти самостійно визначає перелік дисциплін, практик та 

інших видів навчальної діяльності, необхідний для набуття означених 

Стандартом компетентностей. Наведений в Стандарті перелік компетентностей 

і результатів навчання не є вичерпним. Заклади вищої освіти при формуванні 

освітніх програм можуть вказувати додаткові компетентності і результати 

навчання.  

Заклад вищої освіти має право вводити додаткові форми атестації 

здобувачів вищої освіти. 
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Таблиця 1  

Матриця відповідності визначених Стандартом компетентностей /  

результатів навчання дескрипторам 7-го рівня НРК  

 

Класифікація 

компетентностей 

(результатів 

навчання) за 

НРК 

Знання  
Зн1 Концептуальні 

наукові та 

практичні знання 

Зн2 Критичне 

осмислення теорій, 

принципів, методів і 

понять у сфері 

професійної 

діяльності та/або 

навчання 

Уміння 

Ум1 Поглиблені 

когнітивні та практичні 

уміння/навички, 

майстерність та 

інноваційність на рівні, 

необхідному для 

розв’язання складних 

спеціалізованих задач і 

практичних проблем у 

сфері професійної 

діяльності або навчання 

Комунікація 
К1 Донесення 

до фахівців і 

нефахівців 

інформації, 

ідей, проблем, 

рішень, 

власного 

досвіду та 

аргументації  

К2 Збір, 

інтерпретація та 

застосування 

даних 

К3 Спілкування 

з професійних 

питань, у тому 

числі 

іноземною 

мовою, усно та 

письмово 

Відповідальність та 

автономія 
АВ1 Управління складною 

технічною або 

професійною діяльністю 

чи проектами  

АВ2 Спроможність нести 

відповідальність за 

вироблення та ухвалення 

рішень у 

непередбачуваних 

робочих та/або 

навчальних контекстах 

АВ3 Формування 

суджень, що враховують 

соціальні, наукові та 

етичні аспекти 

АВ4 Організація та 

керівництво професійним 

розвитком осіб та груп 

АВ5 Здатність 

продовжувати навчання із 

значним ступенем 

автономії 

Загальні компетентності 

К01 Зн1    

К02  Ум1  АВ4 

К03 Зн1   АВ2 

К04   К1  

К05   К3  

К06  Ум1   

К07   К1  

К08   К1 АВ3 

Спеціальні (фахові) компетентності 

К09  Ум1   

К10   К1  

К11 Зн2   АВ1 

К12 Зн1    

К13 Зн2 Ум1   

К14  Ум1   

К15 Зн2  К2  

К16  Ум1  АВ4 
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Таблиця 2  

Матриця відповідності визначених Стандартом результатів навчання та 

компетентностей 

Результати 

навчання 

Компетентності 

Інтегральна компетентність 

Загальні компетентності 
Спеціальні (фахові, предметні) 

компетентності 
К

0
1
 

К
0
2
 

К
0
3
 

К
0
4
 

К
0
5
 

К
0
6
 

К
0
7
 

К
0
8
 

К
0
9
 

К
1
0
 

К
1
1
 

К
1
2
 

К
1
3
 

К
1
4
 

К
1
5
 

К
1
6
 

ПР01 + +       +        

ПР02  + + + +      + +    + 

ПР03   +      +  + +     

ПР04         + +       

ПР05      + +  + + +    +  

ПР06  + +       +       

ПР07           +  +    

ПР08           + + + +   

ПР09      +     + +     

ПР10  + +             + 

ПР11  +  + +           + 

ПР12   +    +          

ПР13   +     +         

 


