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І Преамбула 

 

Стандарт вищої освіти бакалавра за спеціальністю 151 «Автоматизація та 

комп’ютерно-інтегровані технології» галузі знань 15 Автоматизація та 

приладобудування» затверджено і введено в дію Наказом Міністерства освіти і 

науки України від 04.10.2018 р. № 1071.  

 

Стандарт розроблено членами підкомісії зі спеціальності 151 

«Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» Науково-методичної 

комісії № 8 з інформаційних технологій, автоматизації та телекомунікацій 

сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки 

України: 

 

Ельперін Ігор 

Володимирович, 

голова підкомісії 

кандидат технічних наук, професор, завідувач кафедри 

інтегрованих автоматизованих систем управління 

Національного університету харчових технологій 
 

Жученко Анатолій 

Іванович, заступник 

голови підкомісії 

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри 

автоматизації хімічних виробництв Національного 

технічного університету України «Київський 

політехнічний інститут» 
 

Лисенко Віталій 

Пилипович, 

секретар підкомісії 

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри 

автоматики та робототехнічних систем ім. академіка 

І.Мартиненка Національного університету біоресурсів і 

природокористування України 

 

Дубовой Володимир 

Михайлович 

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри 

комп’ютерних систем управління Вінницького 

національного технічного університету 
 

Кар’янський Сергій 

Анатолійович 

кандидат технічних наук, доцент, декан факультету 

автоматики Національного університету «Одеська 

морська академія» 
 

Максимов Максим 

Віталійович 

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри 

автоматизації теплоенергетичних процесів Одеського 

національного політехнічного університету 
 

Матіко Федір 

Дмитрович 

доктор технічних наук, доцент, заступник директора 

інституту енергетики та систем керування Національного 

університету «Львівська політехніка» 
 

Фірсов Сергій 

Миколайович 

доктор технічних наук, доцент, завідувач кафедри 

електротехніки Національного аерокосмічного 

університету імені М.Є.Жуковського «Харківський 

авіаційний інститут» 
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Стандарт розглянуто та схвалено на засіданні підкомісії зі спеціальності 

151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» Науково-

методичної комісії № 8 з інформаційних технологій, автоматизації та 

телекомунікацій Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України 

(протокол № 2 від 15.12.2016 р.).  

 

Стандарт розглянуто на засіданні сектору вищої освіти Науково-

методичної ради Міністерства освіти і науки України 20.12.2016 протокол № 10. 

 

Фахову експертизу проводили: 

 

Осадчий Сергій 

Іванович 

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри 

автоматизації виробничих процесів Центрально 

українського національного технічного університету  
 

Подустов Михайло 

Олексійович 

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри 

автоматизації технологічних систем та екологічного 

моніторингу Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут» 
 

Ткачов Віктор 

Васильович 

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри 

автоматизації та компюۥтерних систем Національного 

гірничого університету 

 

Методичну експертизу проводили: 

 

Калашнікова Світлана 

Андріївна 

доктор педагогічних наук, професор, директор 

Інституту вищої освіти НАПН України 
 

Таланова Жаннета 

Василівна 

доктор педагогічних наук, доцент, с.н.с., г.н.с. Інституту 

вищої освіти НАПН України; менеджер з аналітичної 

роботи, координатор Національної команди експертів з 

реформування вищої освіти, Національний Еразмус+ 

офіс в Україні 

 

 Стандарт розглянуто Міністерством економічного розвитку і торгівлі 

України та Федерацією роботодавців України. 

 

  Стандарт розглянуто після надходження всіх зауважень та пропозицій та 

схвалено на засіданні підкомісії зі спеціальності 151 «Автоматизація та 

комп’ютерно-інтегровані технології» Науково-методичної комісії № 8 з 

інформаційних технологій, автоматизації та телекомунікацій Науково-

методичної ради Міністерства освіти і науки України 19.04.2018 р. протокол 

№ 5. 
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ІІ Загальна характеристика 

 

Рівень вищої 

освіти 

Перший (бакалаврський) рівень 

Ступінь вищої 

освіти 

 Бакалавр 

Галузь знань 15 – Автоматизація та приладобудування  

Спеціальність 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології  

Обмеження щодо 

форм навчання 

Обмеження відсутні 

Освітня 

кваліфікація  

 Бакалавр з автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих 

технологій 

Кваліфікація в 

дипломі 

Ступінь вищої освіти – Бакалавр 

Спеціальність – 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 

технології 

Спеціалізація – (за необхідності зазначити назву спеціалізації) 

Освітня програма – (зазначити назву) 

Опис предметної 

області 

 

      Об’єкт: технічне, програмне, математичне, інформаційне та 

організаційне забезпечення систем автоматизації об’єктів та 

процесів у різних галузях діяльності з використанням сучасної 

мікропроцесорної і комп’ютерної техніки, спеціалізованого 

прикладного програмного забезпечення та інформаційних 

технологій. 

      Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних до комплексного 

розв’язання задач розроблення нових і модернізації та 

експлуатації існуючих систем автоматизації та комп’ютерно-

інтегрованих технологій з застосуванням сучасних програмно-

технічних засобів та інформаційних технологій, виконуючи 

теоретичні дослідження об’єкта автоматизації, обґрунтування 

вибору технічних засобів автоматизації, проектування систем 

автоматизації та розроблення прикладного програмного 

забезпечення різного призначення. 

Теоретичний зміст предметної області. Поняття та 

принципи теорії автоматичного керування, систем автоматизації 

та комп’ютерно-інтегрованих технологій  

     Методи, методики та технології. Здобувач має оволодіти 

методами та програмними засобами моделювання, 

проектування, автоматизованого керування складними 

організаційно-технічними об’єктами, інформаційними 

технологіями; знаннями технічних засобів автоматизації, 

вміннями розробляти прикладне програмне забезпечення 

різного призначення для систем автоматизації. 

Інструменти та обладнання: сучасні програмно-технічні 

засоби та комп’ютерно-інтегровані технології для проектування, 

моделювання, дослідження та експлуатації систем 
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автоматизації.  

Академічні права 

випускників 

Можливість навчання за програмою другого (магістерського)  

рівня вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій в системі 

післядипломної освіти. 

 

ІІІ Обсяг кредитів ЄКТС, необхідних для здобуття першого 

(бакалаврського) ступеня вищої освіти:  

- на базі повної загальної середньої освіти становить 240 кредитів ЄКТС; 

- на базі ступеня «молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного рівня 

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

перезарахувати не більше ніж 120 кредитів ЄКТС, отриманих в межах 

попередньої освітньої програми підготовки молодшого бакалавра (молодшого 

спеціаліста). 

Мінімум 50 % обсягу освітньої програми має бути спрямовано на 

забезпечення загальних та спеціальних (фахових) компетентностей за 

спеціальністю, визначених Стандартом вищої освіти 

Виробнича практика має складати не менше 4 кредитів ЄКТС. 

 

ІV Перелік компетентностей випускника 

 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми, що характеризуються комплексністю та 

невизначеністю умов, під час професійної діяльності у галузі 

автоматизації або у процесі навчання, що передбачає 

застосування теорій та методів галузі. 

Загальні 

компетентності 

К01. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.. 

К02. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і 

письмово. 

К03. Здатність спілкуватися іноземною мовою 

К04. Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій. 

К05. Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації 

з різних джерел. 

К06. Навички здійснення безпечної діяльності. 

К07. Прагнення до збереження навколишнього середовища. 

К08. Здатність працювати в команді. 

К09. 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; 

К10. 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 технологій, 
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використовувати різні види та форми рухової активності для 

активного відпочинку та ведення здорового способу життя.  

Спеціальні 

(фахові, 

предметні) 

компетентності 

К11. Здатність застосовувати знання математики, в обсязі, 

необхідному для використання математичних методів для 

аналізу і синтезу систем автоматизації. 

К12. Здатність застосовувати знання фізики, електротехніки, 

електроніки і мікропроцесорної техніки, в обсязі, необхідному 

для розуміння процесів в системах автоматизації та 

компюۥтерно-інтегрованих технологіях. 

К13. Здатність виконувати аналіз об’єктів автоматизації на 

основі знань про процеси, що в них відбуваються та 

застосовувати методи теорії автоматичного керування для 

дослідження, аналізу та синтезу систем автоматичного 

керування.   

К14. Здатність застосовувати методи системного аналізу, 

математичного моделювання, ідентифікації та числові методи 

для розроблення математичних моделей окремих елементів та 

систем автоматизації в цілому, для аналізу якості їх 

функціонування із використанням новітніх комп’ютерних 

технологій. 

К15. Здатність обгрунтовувати 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. 

К16. Здатність використовувати для вирішення професійних 

завдань новітні технології у галузі автоматизації та 

комп’ютерно-інтегрованих технологій, зокрема, проектування 

багаторівневих систем керування, збору даних та їх 

архівування для формування бази даних параметрів процесу 

та їх візуалізації за допомогою засобів людино-машинного 

інтерфейсу. 

 К17. Здатність обґрунтовувати вибір технічної  структури та 

вміти  розробляти прикладне програмне забезпечення для 

мікропроцесорних систем керування на базі локальних 

засобів автоматизації, промислових логічних контролерів та 

програмованих логічних матриць і сигнальних процесорів. 

К18. Здатність проектування систем автоматизації з 

врахуванням вимог відповідних нормативно-правових 

документів та міжнародних стандартів. 

К19. Здатність вільно користуватись сучасними 

комп’ютерними  та інформаційними технологіями для 

вирішення професійних завдань, програмувати та 

використовувати прикладні та спеціалізовані комп’ютерно-

інтегровані середовища для вирішення задач автоматизації. 
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 К20. Здатність враховувати соціальні, екологічні, етичні, 

економічні аспекти, вимоги охорони праці, виробничої 

санітарії і пожежної безпеки під час формування технічних 

рішень. 

К21. Врахування комерційного та економічного контексту  

при проектуванні систем автоматизації. 

 

V Нормативний зміст підготовки бакалавра, сформульований у 

термінах результатів навчання  

Програмні результати навчання 

ПР01. Знати лінійну та векторну алгебру, диференціальне та інтегральне 

числення, функції багатьох змінних, функціональні ряди, диференціальні 

рівняння для функції однієї та багатьох змінних, операційне числення, теорію 

функції комплексної змінної, теорію ймовірностей та математичну статистику, 

теорію випадкових процесів в обсязі, необхідному для користування 

математичним апаратом та методами у галузі автоматизації. 

ПР02. Знати фізику, електротехніку, електроніку та схемотехніку, 

мікропроцесорну техніку на рівні, необхідному для розв’язання типових задач і 

проблем автоматизації. 

ПР03. Вміти застосовувати сучасні інформаційні технології та мати навички 

розробляти алгоритми та комп’ютерні програми з використанням мов високого 

рівня та технологій обєۥктно-орієнтованого програмування, створювати бази 

даних та використовувати інтернет-ресурси.  

ПР04. Розуміти суть процесів, що відбуваються в об’єктах автоматизації (за 

галузями діяльності) та вміти проводити аналіз об’єктів автоматизації і 

обґрунтовувати вибір структури, алгоритмів та схем керування ними на основі 

результатів дослідження їх властивостей.  

       ПР05. Вміти застосовувати методи теорії автоматичного керування для 

дослідження, аналізу та синтезу систем автоматичного керування. 

      ПР06. Вміти застосовувати методи системного аналізу, моделювання, 

ідентифікації та числові методи для розроблення математичних та імітаційних 

моделей окремих елементів та систем автоматизації в цілому, для аналізу якості 

їх функціонування із використанням новітніх комп’ютерних технологій. 

     ПР07. Вміти застосовувати знання про основні принципи та методи 

вимірювання фізичних величин і основних технологічних параметрів для 

обґрунтування вибору засобів вимірювань та оцінювання їх метрологічних 

характеристик. 

    ПР08. Знати принципи роботи технічних засобів автоматизації та вміти 

обґрунтувати їх вибір на основі аналізу їх властивостей, призначення і технічних 

характеристик з урахуванням вимог до системи автоматизації та 

експлуатаційних умов; мати навички налагодження технічних засобів 

автоматизації та систем керування. 

     ПР09. Вміти проектувати багаторівневі системи керування і збору даних для 

формування бази параметрів процесу та їх візуалізації за допомогою засобів 

людино-машинного інтерфейсу, використовуючи новітні компюۥтерно-

інтегровані технології. 
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    ПР010. Вміти обґрунтовувати вибір структури та  розробляти  прикладне 

програмне забезпечення для мікропроцесорних систем управління на базі 

локальних засобів автоматизації, промислових логічних контролерів та 

програмованих логічних матриць і сигнальних процесорів. 

ПР011. Вміти виконувати роботи з проектування систем автоматизації, знати 

зміст і правила оформлення проектних матеріалів, склад проектної документації 

та послідовність виконання проектних робіт з врахуванням вимог відповідних 

нормативно-правових документів та міжнародних стандартів. 

ПР012. Вміти використовувати різноманітне спеціалізоване програмне 

забезпечення для розв’язування типових інженерних задач у галузі 

автоматизації, зокрема, математичного моделювання, автоматизованого 

проектування, керування базами даних, методів комп’ютерної графіки. 

 ПР013. Вміти враховувати соціальні, екологічні, етичні, економічні аспекти, 

вимоги охорони праці, виробничої санітарії і пожежної безпеки під час 

формування технічних рішень. Вміти використовувати різні види та форми 

рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу 

життя. 

 ПР014. Вміти використовувати  у виробничій і соціальній діяльності 

фундаментальні поняття і категорії державотворення для обґрунтування власних 

світоглядних позицій та політичних переконань з урахуванням процесів 

соціально-політичної історії України, правових засад та етичних норм. 

 

VІ Форми атестації здобувачів вищої освіти 

 

Форми атестації 

здобувачів 

вищої освіти 

Атестація здійснюється у формі публічного захисту 

кваліфікаційної роботи) 

Вимоги до 

кваліфікаційної 

роботи  

 

Кваліфікаційна робота передбачає розв’язання складного 

спеціалізованого завдання або практичної проблеми,  із 

застосуванням теорій та методів спеціальності, що 

характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, під 

час професійної діяльності у галузі автоматизації. 

  Кваліфікаційна робота має бути перевірена на плагіат. 

Кваліфікаційна робота має бути оприлюднена на 

офіційному сайті закладу вищої освіти або його структурного 

підрозділу, або у репозитарії закладу вищої освіти. 

 

VII Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості 

вищої освіти 

У закладі вищої освіти повинна функціонувати система забезпечення 

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

педагогічних працівників вищого навчального закладу 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; 

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 поданням 

закладу вищої 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. 

VIII Перелік нормативних документів, на яких базується Cтандарт 

вищої освіти 

- Закон України від 01.07.2014 р. № 1556-VII «Про вищу освіту» [Режим 

доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145-19]; 

- Закон України від 05.09.2017 р. «Про освіту» – [Режим доступу: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145-19]; 

- Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку 

галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів 

вищої освіти» від 29.04.2015 р. № 266  [Режим 

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

- Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних 

умов провадження освітньої діяльності закладів освіти» від 30.12.2015 р. № 1187  

[Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1187-2015-п/page] 

- Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Національної 

рамки кваліфікацій» від 23.11.2011 р. № 1341  [Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п]; 

- Національний класифікатор України: «Класифікація видів економічної 

діяльності» ДК 009: 2010 [Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/]; 

- Національний класифікатор України: «Класифікатор професій» 

ДК 003: 2010ДК 003:2010 [Режим доступу: http://www.dk003.com]; 

 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
http://zakon4.rada/
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п
http://www.dk003.com/
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Інші рекомендовані джерела 

- Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському 

просторі вищої освіти (ESG) [Режим доступу: http://ihed.org.ua/images/doc/ 

04_2016_ESG_2015.pdf]; 

- International Standard Classification of Education (ISCED 2011): UNESCO 

Institute for Statistics [Режим доступу: http://www.uis.unesco.org/education/ 

documents/isced-2011- en.pdf]; 

- ISCED Fields of Education and Training 2013 (ISCED-F 2013):UNESCO 

Institute for Statistics [Режим доступу: http://www.uis.unesco.org/Education/ 

Documents/isced-fields-of-education-training-2013.pdf]. 

- Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти, 

затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 01.06.2017 р. № 600 

(у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 21.12.2017 р. № 1648), 

схвалені сектором вищої освіти Науково-методичної Ради Міністерства освіти і 

науки України (протокол від 29.03.2016 № 3); 

- Розроблення освітніх програм. Методичні рекомендації [Режим доступу: 

http://ihed.org.ua/images/doc/04_2016_rozroblennya_osv_program_2014_tempus-

office.pdf]; 

- Національний освітній глосарій: вища освіта [Режим доступу: http:// 

ihed.org.ua/images/doc/04_2016_glossariy_Visha_osvita_2014_tempus-office.pdf]; 

- Розвиток системи забезпечення якості вищої освіти в Україні: 

інформаційно-аналітичний огляд [Режим доступу: http://ihed.org.ua/images/ 

doc/04_2016_Rozvitok_sisitemi_zabesp_yakosti_VO_UA_2015.pdf]; 

- Європейська кредитна трансферна накопичувальна система:. Довідник 

користувача [Режим доступу: http://ihed.org.ua/images/doc/04_2016_ECTS_Users 

_Guide-2015_Ukrainian.pdf]. 

- EQF-LLL – European Qualifications Frameworkfor Lifelong Learning [Режим 

доступу:https://ec.europa.eu/ploteus/sites/eac-eqf/files/brochexp_en.pdf]; 

- QF-EHEA – Qualification Framework of the European Higher Education Area 

[Режим доступу:http://www.ehea.info/article-details.aspx?ArticleId=67]; 

- Рашкевич Ю. М. Болонський процес та нова парадигма вищої освіти 

[Режим доступу: file:///D:/Users/Dell/Downloads/BolonskyiProcessNewParadigm 

HE.pdf];  

- TUNING (для ознайомлення зі спеціальними (фаховими) 

компетентностями та прикладами стандартів [Режим доступу: 

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

 

 

 

Генеральний директор директорату  

вищої освіти і освіти дорослих                                                             О. І. Шаров 

 

 

 

 

 

http://ihed.org.ua/images/doc/%2004_2016_ESG_2015.pdf
http://ihed.org.ua/images/doc/%2004_2016_ESG_2015.pdf
http://www.uis.unesco.org/education/%20documents/isced-2011-%20en.pdf
http://www.uis.unesco.org/education/%20documents/isced-2011-%20en.pdf
http://www.uis.unesco.org/Education/%20Documents/isced-fields-of-education-training-2013.pdf
http://www.uis.unesco.org/Education/%20Documents/isced-fields-of-education-training-2013.pdf
http://ihed.org.ua/images/doc/04_2016_rozroblennya_osv_program_2014_tempus-office.pdf
http://ihed.org.ua/images/doc/04_2016_rozroblennya_osv_program_2014_tempus-office.pdf
http://ihed.org.ua/images/%20doc/04_2016_Rozvitok_sisitemi_zabesp_yakosti_VO_UA_2015.pdf
http://ihed.org.ua/images/%20doc/04_2016_Rozvitok_sisitemi_zabesp_yakosti_VO_UA_2015.pdf
http://ihed.org.ua/images/doc/04_2016_ECTS_Users%20_Guide-2015_Ukrainian.pdf
http://ihed.org.ua/images/doc/04_2016_ECTS_Users%20_Guide-2015_Ukrainian.pdf
http://www.ehea.info/article-details.aspx?ArticleId=67
../../../../../../Users/Dell/Downloads/BolonskyiProcessNewParadigm%20HE.pdf
../../../../../../Users/Dell/Downloads/BolonskyiProcessNewParadigm%20HE.pdf
http://www.unideusto.org/tuningeu/
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Пояснювальна записка 

Стандарт вищої освіти містить компетентності, що визначають специфіку 

підготовки бакалаврів зі спеціальності 151 – Автоматизація та комп’ютерно-

інтегровані технології та результати навчання, які виражають що саме студент 

повинен знати, розуміти та бути здатним виконувати після успішного 

завершення освітньої програми. Вони узгоджені між собою та відповідають 

дескрипторам Національної рамки кваліфікацій. Таблиця 1 показує відповідність 

визначених Стандартом компетентностей та дескрипторів НРК. В таблиці 2 

показана відповідність програмних результатів навчання та компетентностей.  

Заклад вищої освіти самостійно визначає перелік дисциплін, практик та 

інших видів освітньої діяльності, необхідний для набуття означених Стандартом 

компетентностей.  

Наведений в Стандарті перелік компетентностей і програмних результатів 

навчання не є вичерпним. Заклади вищої освіти при формуванні освітніх 

програм можуть вказувати додаткові компетентності і програмні результати 

навчання.  

Заклад вищої освіти має право вводити додаткові форми атестації 

здобувачів вищої освіти. 

 



Таблиця 1. 

Матриця відповідності визначених Стандартом компетентностей дескрипторам НРК 
 

Класифікація компетентностей за НРК Знання Уміння 
Комуні-

кація 

Автоно-мія 

та відпові-

дальність 

                                Загальні компетентності 

К01 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. + +  + 

К02 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. + + +  

К03 Здатність спілкуватися іноземною мовою.  + + +  

К04 Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.  + +  

К05 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.  + + + 

К06 Навички здійснення безпечної діяльності. + +  + 

К07 Прагнення до збереження навколишнього середовища. + +  + 

К08 Здатність працювати в команді.  + + + 

К09 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 

+ +  + 

К10 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 технологій, використовувати різні види та форми 

рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.  

+ +  + 

   Спеціальні (фахові) компетентності 

К11 Здатність застосовувати знання математики, в обсязі, необхідному для 

використання математичних методів для аналізу і синтезу систем автоматизації. 
+ +  + 

К12. Здатність застосовувати знання фізики, електротехніки, електроніки і 

мікропроцесорної техніки, в обсязі, необхідному для розуміння процесів в системах 

автоматизації та компюۥтерно-інтегрованих технологіях. 

+ +  + 

К13 Здатність виконувати аналіз об’єктів автоматизації на основі знань про процеси, що 

в них відбуваються та застосовувати методи теорії автоматичного керування для 

дослідження, аналізу та синтезу систем автоматичного керування. 

+ +  + 

К14 Здатність застосовувати методи системного аналізу, математичного моделювання, 

ідентифікації та числові методи для розроблення математичних моделей окремих 

елементів та систем автоматизації в цілому, для аналізу якості їх функціонування із 

використанням новітніх комп’ютерних технологій. 

+ +  + 

К15 Здатність обгрунтовувати вибір технічних засобів автоматизації на основі + +  + 
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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. 

К16 Здатність використовувати для вирішення професійних завдань новітні технології 

у галузі автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій, зокрема, 

проектування багаторівневих систем керування, збору даних та їх архівування для 

формування бази даних параметрів процесу та їх візуалізації за допомогою засобів 

людино-машинного інтерфейсу. 

+ +  + 

К17 Здатність обґрунтовувати вибір технічної  структури та вміти  розробляти 

прикладне програмне забезпечення для мікропроцесорних систем керування на базі 

локальних засобів автоматизації, промислових логічних контролерів та 

програмованих логічних матриць і сигнальних процесорів.  

 +  + 

К18 Здатність проектування систем автоматизації з врахуванням вимог відповідних 

нормативно-правових документів та міжнародних стандартів. 
+ +  + 

К19 Здатність вільно користуватись сучасними комп’ютерними  та інформаційними 

технологіями для вирішення професійних завдань, програмувати та 

використовувати прикладні та спеціалізовані комп’ютерно-інтегровані середовища 

для вирішення задач автоматизації. 

 +  + 

К20 Здатність враховувати соціальні, екологічні, етичні, економічні аспекти, вимоги 

охорони праці, виробничої санітарії і пожежної безпеки під час формування 

технічних рішень. 

+  + + 

К21 Врахування комерційного та економічного контексту  при проектуванні систем 

автоматизації. 
+ +  + 
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Таблиця 2. 

Матриця відповідності визначених Стандартом результатів навчання та компетентностей 
 

Програмні 

результати навчання 

Компетентності 

Ін
т
ег

р
а
л

ь
н

а
  

к
о
м

п
ет

ен
т
н

і

ст
ь

 

       Загальні компетентності Спеціальні (фахові) 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
0
1
0
 

К
1
1
 

К
1
2
 

К
1
3
 

К
1
4
 

К
1
5
 

К
1
6
 

К
1
7
 

К
1
8
 

К
1
9
 

К
2
0
 

К
2
1
 

ПР01. Знати лінійну та век-

торну алгебру, диферен-

ціальне та інтегральне 

числення, функції багатьох 

змінних, функціональні ряди, 

диференціальні рівняння для 

функції однієї та багатьох 

змінних, операційне числен-

ня, теорію функції комплекс-

ної змінної, теорію ймовір-

ностей та математичну ста-

тистику, теорію випадкових 

процесів в обсязі, необхід-

ному для користування 

математичним апаратом та 

методами у галузі 

автоматизації 

+ +   +       +  + +        

ПР02 Знати фізику, електро-

техніку, електроніку та 

схемотехніку, мікропроце-

сорну техніку на рівні, 

необхідному для розв’язання 

типових задач і проблем 

автоматизації 

+ +           +   +       

ПР03. Вміти застосовувати 

сучасні інформаційні техно-

логії та мати навички розроб-

ляти алгоритми та комп’ю-

терні програми з використан-

+ + + + +            + +  +   
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ням мов високого рівня та 

технологій обєۥктно-орієнто-

ваного програмування, ство-

рювати бази даних та вико-

ристовувати інтернет-

ресурси.  
ПР04. Розуміти суть процесів, 

що відбуваються в об’єктах 

автоматизації (за галузями 

діяльності) та вміти проводи-

ти аналіз об’єктів автоматиза-

ції і обґрунтовувати вибір 

структури, алгоритмів та 

схем керування ними на 

основі результатів 

дослідження їх властивостей 

+ + + + +         + +        

ПР05. Вміти застосовувати 

методи теорії автоматичного 

керування для дослідження, 

аналізу та синтезу систем 

автоматичного керування. 

+ +   +         + +  +   +   

ПР06. Вміти застосовувати 

методи системного аналізу, 

моделювання, ідентифікації 

та числові методи для розроб-

лення математичних та іміта-

ційних моделей окремих еле-

ментів та систем автоматиза-

ції в цілому, для аналізу 

якості їх функціонування із 

використанням новітніх 

комп’ютерних технологій. 

+ +    +      +  + +     +   

ПР07.  Вміти застосовувати 

знання про основні принципи 

та методи  вимірювання 

фізичних величин і основних 

технологічних параметрів для 

обґрунтування вибору засобів 

вимірювань та оцінювання їх 

+ + + +  +       +   +  +     
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метрологічних характерис-

тик. 
ПР08. Знати принципи робо-

ти технічних засобів автома-

тизації та вміти обґрунтувати 

їх вибір на основі аналізу їх 

властивостей, призначення і 

технічних характеристик з 

урахуванням вимог до систе-

ми автоматизації та експлуа-

таційних умов; мати навички 

налагодження технічних засо-

бів автоматизації та систем 

керування. 

+ +    +       +   +  +     

ПР09. Вміти проектувати 

багаторівневі системи 

керування і збору даних для 

формування бази параметрів 

процесу та їх візуалізації за 

допомогою засобів людино-

машинного інтерфейсу, вико-

ристовуючи новітні компюۥ-

терно-інтегровані технології. 

+ +   + +           +   +   

    ПР010. Вміти обґрунтову-

вати вибір структури та  роз-

робляти  прикладне програм-

не забезпечення для мікро-

процесорних систем управ-

ління на базі локальних засо-

бів автоматизації, промисло-

вих логічних контролерів та 

програмованих логічних мат-

риць і сигнальних процесорів. 

+ +   + +          +  +  +   

ПР011. Вміти виконувати 

роботи з проектування систем 

автоматизації, знати зміст і 

правила оформлення проект-

них матеріалів, склад проект-

ної документації та послідов-

+ + + +  + + + +       +  + + +   
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ність виконання проектних 

робіт з врахуванням вимог 

відповідних нормативно-

правових документів та 

міжнародних стандартів. 

ПР012. Вміти використову-

вати різноманітне спеціалі-

зоване програмне забезпе-

чення для розв’язування 

типових інженерних задач у 

галузі автоматизації, зокрема, 

математичного моделювання, 

автоматизованого проекту-

вання, керування базами 

даних, методів комп’ютерної 

графіки 

+ +   +          +  + +  +   

ПР013. Вміти враховувати 

соціальні, екологічні, етичні, 

економічні аспекти, вимоги 

охорони праці, виробничої 

санітарії і пожежної безпеки 

під час формування техніч-

них рішень. Вміти використо-

вувати різні види та форми 

рухової активності для актив-

ного відпочинку та ведення 

здорового способу життя. 

+ + + +   + + +            + + 

ПР014. Вміти використову-

вати  у виробничій і соціаль-

ній діяльності фундамен-

тальні поняття і категорії 

державотворення для обґрун-

тування власних світоглядних 

позицій та політичних переко-

нань з урахуванням процесів 

соціально-політичної історії 

України, правових засад та 

етичних норм 

+ + + +     + + +           + 

 


