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І Преамбула 

Стандарт фахової передвищої освіти України: освітньо-професійний 

ступень - фаховий молодший бакалавр, галузь знань 13 - Механічна інжене-

рія, спеціальність 131 - Прикладна механіка. 

Затверджено і введено в дію наказом Міністерства освіти і науки 

України від 

Стандарт розроблено членами науково-методичної комісії № 5 з хімії та ін-

женерії сектору фахової передвищої освіти підкомісії 131 «Прикладна меха-

ніка» Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України у складі: 

- Гавриш Олена Миколаївна, викладач Криворізького коледжу Наці-

ональної металургійної академії України; 

- Гончарова Алла Вікторівна, завідувач навчально-методичним кабі-

нетом Дніпровського технікуму зварювання та електроніки імені Є.О. Пато-

на; 

- Долиняк Сергій Миколайович, викладач Відокремленого структур-

ного підрозділу «Кропивницький інженерний фаховий коледж Центрально- 

українського національного технічного університету»; 

- Коновалова Наталія Петрівна, викладач Відокремленого структур-

ного підрозділу «Немирівський фаховий коледж будівництва, економіки та 

дизайну Вінницького національного аграрного університету»; 

- Матвєєв Олексій Васильович, завідувач відділенням «Інженерної 

механіки» Відокремленого структурного підрозділу Хмельницького політех-

нічного коледжу Національного університету «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІ-

КА»; 

- Мітін Антон Олександрович, викладач Відокремленого структурно-

го підрозділу «Маріупольський фаховий коледж Державного вищого нав-

чального закладу «Приазовський  державний технічний університет»; 

- Сіра Юлія Борисівна, викладач Коледжу Кременчуцького націо-

нального університету імені Михайла Остроградського; 

  Стандарт розглянуто та схвалено на засіданні робочої групи підкомісії зі 

спеціальності 131 Прикладна механіка Науково-методичної комісії № 5 з хі-

мії та інженерії сектору фахової передвищої освіти від 28.12.2020  р.,  

протокол № 4. 

Стандарт розглянуто та схвалено на засіданні Науково-методичної комісії 

№ 5 з хімії та інженерії сектору фахової передвищої освіти Науково- методи-

чної ради Міністерства освіти і науки України   від           р., протокол №    . 

Фахову експертизу проводили: 
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1. 

2. 

3. 

 

Методичну експертизу проводили: 

1.  

2.  

3.  

Стандарт розглянуто Федерацією роботодавцівУкраїни. 

 

Стандарт розглянуто після надходження усіх зауважень та пропозицій та 

схвалено на засіданні підкомісії зі спеціальності 131 Прикладна механіка На-

уково- методичної комісії № 5 з хімії та  інженерії  сектору фахової передви-

щої освіти    Науково- методичної ради Міністерства освіти і науки України              

р., протокол №          . 
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II Загальна характеристика 

 

Освітньо-професійний 

ступень 

Фаховий молодший бакалавр  

 

Галузь знань 13 Механічна інженерія 

Спеціальність 131 Прикладна механіка 

Форма здо-

буття освіти 
 

Формами здобуття фахової передвищої освіти є: 

-очна (денна, вечірня); 

-заочна; 

-дистанційна; 

-мережева; 

-екстернатна; 

- дуальна. 

Освітня 

кваліфікація 
 

Фаховий молодший бакалавр з прикладної ме-

ханіки за спеціальністю  

(освітньо-професійною програмою, назву якої 

зазначити) 

Професійна(і) 

кваліфікація 

(ї) 
 

Визначається освітньо-професійною програмою 

відповідно до Національного класифікатора Ук-

раїни: Класифікатор професій ДК 003:2010 

Опис 

 предметної області 

 

Об'єкти вивчення та/або діяльності: конструк-

ції, машини, устаткування, апарати, механічні  

системи та комплекси, процеси їх виготовлення, 

монтажу, експлуатації та ремонту. 

Цілі навчання: професійна діяльність в галузі  

щодо  виробництва, експлуатації, ремонту   тех-

нічних систем, машин, апаратів і устаткування, 

робото-технічних засобів та комплексів, роз-

робки технологій машинобудівних виробництв. 

Теоретичний зміст предметної області: 

загальні закони теоретичної механіки та їх при-

кладне застосування, принципи роботи техноло-

гічного устаткування, технічні умови виробниц-

тва, монтажу,  експлуатації та його ремонту.  

Методи, методики та технології:методи, мето-

дики і технології, застосування яких дозволяє 
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вирішити типові задачі та практичні проблеми з 

виробництва, експлуатації, монтажу і ремонту 

устаткування, конструкцій і інструментів,   за-

собів чисельного програмного керування техно-

логічного обладнання; контролю якості продук-

ції машинобудівних виробництв. 

Інструменти та обладнання: верстати, апарати, 

електрообладнання, інструменти, контрольно-

вимірювальні засоби, системи числового про-

грамного керування, приводи верстатних та ро-

бототехнічних систем. 

Академічні права випуск-

ників 

 

 

 

Фаховий молодший бакалавр з прикладної 

механіки має право продовжити навчання на 

першому (бакалаврському) рівні  вищої освіти 

та набувати додаткові кваліфікації в системі 

післядипломної освіти. 

ІІІ Обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття ступеня фахової пе-

редвищої освіти 

Загальні вимоги до обсягу освітньо-професійної програми: 

Обсяг освітньо-професійної програми фахового молодшого бакалавра на 

основі профільної середньої освіти становить 120–180 кредитів ЄКТС, з 

яких до 60 кредитів ЕКТС може бути зараховано на підставі визнання резуль-

татів навчання осіб, які здобули профільну середню освіту за  відповідним або 

спорідненим спеціальності профілем. 

Мінімум 65% обсягу освітньо-професійної програми має бути спрямовано на 

забезпечення результатів навчання за спеціальністю, визначених Стандартом  

фахової передвищої освіти. 

Обсяг освітньо-професійної програми фахового молодшого бакалавра на 

основі базової середньої освіти становить до 240 кредитів ЕКТС, у тому чис-

лі 120 кредитів ЕКТС за інтегрованою з нею освітньою програмою профільної 

середньої освіти професійного спрямування, що відповідає галузі знань 13 

Механічна інженерія та/або спеціальності 131 Прикладна механіка. 

Мінімум 65% обсягу освітньо-професійної програми має бути спрямовано на 

забезпечення результатів навчання за спеціальністю, визначених Стандартом  

фахової передвищої освіти. 

Обсяг освітньо-професійної програми фахового молодшого бакалавра на 

основі професійної (професійно-технічної) освіти, фахової передвищої 
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освіти або вищої освіти,  визначається закладом фахової передвищої освіти з 

урахуванням визнання раніше здобутих результатів навчання. Обсяг такої 

програми становить не менше 50% загального обсягу освітньо-професійної 

програми на основі профільної середньої освіти. 

IV Перелік компетентностей випускника 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв'язувати типові спеціалізовані задачі 

та практичні проблеми в галузі прикладної механіки 

або у процесі навчання, що передбачає застосування 

певних теорій та методів механічної інженерії і ха-

рактеризується комплексністю та невизначеністю 

умов; нести відповідальність за результати своєї ді-

яльності; здійснювати контроль інших осіб у визна-

чених ситуаціях 

Загальні компетент-

ності 

ЗК1.Здатність спілкуватися державною  мовою як 

усно, так і письмово. 

ЗК2. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

ЗК3.Здатність використовувати інформаційні, ко-

мунікаційні та цифрові технології. 

ЗК4. Здатність навчатися та самонавчатися. 

ЗК5. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях. 

ЗК6. Знання та розуміння предметної області та ро-

зуміння професійної діяльності. 

ЗК7. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як 

члена суспільства, усвідомлювати цінності грома-

дянського (вільного демократичного) суспільства та 

необхідність його сталого розвитку, верховенства 

права, прав і свобод людини і громадянина в Украї-

ні. 

ЗК8. Здатність зберігати та примножувати моральні, 

культурні, наукові цінності і досягнення суспільства 

на основі розуміння історії та закономірностей роз-

витку предметної області, її місця у загальній сис-

темі знань про природу і суспільство та у розвитку 

суспільства, техніки і технологій, використовувати 

різні види та форми рухової активності для актив-
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ного відпочинку та ведення здорового способу жит-

тя. 

Спеціальні (фахові, 

предметні) компетент-

ності 

СК1. Здатність до  аналізу матеріалів, конструкцій 

та процесів на основі законів, теорій та методів ма-

тематики, природничих наук і прикладної механіки. 

СК2. Здатність робити оцінки параметрів працезда-

тності матеріалів, конструкцій і машин в експлуата-

ційних умовах та знаходити відповідні рішення для 

забезпечення заданого рівня надійності конструкцій 

і процесів, в тому числі і за наявності деякої неви-

значеності. 

СК3. Здатність здійснювати оптимальний 

вибір технологічного обладнання, комплектацію 

технічних комплексів, мати базові уявлення про 

правила їх експлуатації. 

СК4. Здатність застосовувати комп'ютеризовані си-

стеми проектування (CAD) та спеціалізоване прик-

ладне програмне забезпечення для вирішення тех-

нологічних завдань з прикладної механіки. 

СК5. Здатність до просторового мислення і відтво-

рення механічних об'єктів, конструкцій та ме-

ханізмів у вигляді проєкційних креслень та три-

вимірних геометричних моделей. 

СК6. Здатність описувати та класифікувати технічні 

об’єкти та процеси, що ґрунтується на знаннях та 

розумінні основних механічних теорій та практик, а 

також базових знаннях суміжних наук.  

СК7. Здатність застосовувати відповідні кількісні 

математичні, технічні методи, а також комп'ютерне 

програмне забезпечення для вирішення  типових 

професійних завдань прикладної механіки. 

СК8. Здатність використовувати нормативні та до-

відникові матеріали, стандартні методики, констру-

кторську і технологічну документацію. 

СК9. Здатність використовувати базові знання  не-

обхідні для освоєння загально-професійних дисцип-

лін. 
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СК10 Здатність використовувати  математичний 

апарат для освоєння професійних теоретичних ос-

нов прикладної механіки, зокрема здійснювати роз-

рахунки на міцність і жорсткість. 

СК11. Здатність використовувати теоретичні знання 

й практичні навички для оволодіння основами 

комп’ютерного проектування технологічних проце-

сів. 

СК12. Здатність використовувати професійно- про-

фільовані знання й практичні навички для складан-

ня технологічних процесів виготовлення, монтажу 

та ремонту устаткування та інструментів  в галузі 

прикладної механіки 

СК13. Здатність використовувати профільовані 

знання й практичні навички в галузі економіки для 

аналізу економічної ефективності технологічних 

процесів виготовлення та ремонту  виробів в галузі 

прикладної механіки. 

СК14.Здатність використовувати професійно- про-

фільовані знання та практичні навички, отримані 

під час навчальної та виробничої практик. 

СК15.Здатність організовувати роботу відповідно 

до вимог охорони праці, безпеки життєдіяльності і 

охорони навколишнього середовища. 

 V Нормативний зміст підготовки здобувачів фахової передвищої освіти, 

сформульований у термінах результатів навчання 

РН1) Уміти вибирати та застосовувати для розв'язання задач прикладної ме-

ханіки придатні математичні методи; 

РН2) Уміти використовувати знання теоретичних основ теплотехніки,  елект-

ротехніки та електроніки для вирішення професійних завдань; 

РН3) Уміти застосовувати нормативні та довідкові дані для контролю відпо-

відності технічної документації, виробів і технологій стандартам, технічним 

умовам та іншим нормативним документам; 

РН4) Уміти  виявляти міждисциплінарні зв'язки з суміжними науками в галузі 

прикладної механіки на рівні, необхідному для виконання  інших вимог освіт-

ньо-професійної  програми; 

РН5) Знати і розуміти основи інформаційних технологій, програмування, 

практично використовувати прикладне програмне забезпечення для виконан-
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ня технологічних розрахунків, обробки інформації та результатів досліджень; 

РН6) Знати конструкції, методики вибору і розрахунку, основи обслуговуван-

ня і експлуатації приводів верстатного і робото технічного обладнання; 

РН7) Розуміти принцип роботи систем автоматизованого керування техноло-

гічним обладнанням, зокрема мікропроцесорних, вміти обирати та використо-

вувати оптимальні засоби автоматики, автоматизації виробничих процесів; 

РН8) Мати навички практичного використання комп'ютеризованих систем 

проектування(CAD), підготовки виробництва (САМ) та технологічних до-

сліджень(CAE); 

РН9) Уміти розраховувати основні техніко-економічні показники функціону-

вання підрозділів підприємства в галузі прикладної механіки; 

РН10) Уміти враховувати при прийнятті рішень основні фактори техногенно-

го впливу на навколишнє середовище і пропонувати основні методи захисту 

довкілля, охорони праці та безпеки життєдіяльності; 

РН11) Мати навички спілкування, включаючи усну та письмову комунікацію 

державною мовою; 

РН 12) Уміти знаходити потрібну наукову і технічну інформацію в доступних 

джерелах, зокрема, іноземною мовою і оцінювати її; 

РН13) Уміти застосовувати набуті теоретичні знання на практиці відповідно 

до професійного спрямування; 

РН14) Уміти застосовувати знання сучасних комп’ютерних  методів контролю 

і оцінки точності та якості устаткування, деталей машин, інструментів, основ-

них понять взаємозамінності, стандартизації та технічних вимірювань в галузі 

прикладної механіки; 

РН15) Уміти аналізувати стан технічної та технологічної документації та вно-

сити пропозиції щодо її зміни; 

РН16) Уміти застосовувати професійні знання та методи технічних розрахун-

ків при комп’ютерному проєктуванні технологічних процесів виготовлення, 

монтажу та ремонту  виробів в галузі прикладної механіки. 

VI Форми атестації здобувачів фахової передвищої освіти 

 

Форми атестації здобу-

вачів фахової перед-

вищої освіти 

Атестація зі спеціальності 131 «Прикладна механі-

ка»   здійснюється у формі публічного захисту (де-

монстрації) кваліфікаційної роботи. 

Вимоги до 

кваліфікаційної роботи 

(за наявності) 

Кваліфікаційна робота має передбачати розв'язання  

типової спеціалізованої задачі або практичної про-

блеми  прикладної механіки,  що передбачає засто-
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сування певних теорій та методів механічної інже-

нерії характеризується комплексністю та невизна-

ченістю умов. 

Кваліфікаційна робота не повинна містити академі-

чного плагіату, фабрикації, фальсифікації. 

Кваліфікаційна робота має бути оприлюднена на 

офіційному сайті або у репозитарії закладу фахової 

передвищої освіти. 

Оприлюднення кваліфікаційних робіт, що містять 

інформацію з обмеженим доступом, здійснювати 

відповідно до вимог законодавства. 

Вимоги до кваліфіка-

ційного/єдиного держа-

вного кваліфікаційного 

іспиту (іспитів) (за на-

явності) 

Кваліфікаційний іспит (іспити) має бути спрямова-

ний на перевірку досягнення результатів навчання 

(визначається освітньо-професійною програмою, 

назву якої зазначити). 

Вимоги до 

публічного захисту 

кваліфікаційної роботи 

(демонстрації) (за на-

явності) 

Випускна кваліфікаційна робота ставить за мету ви-

значення загального науково-технічного, професій-

ного та культурного рівнів претендента шляхом ко-

нтролю його знань і вмінь, оцінку здатності само-

стійно проводити аналіз поставленої задачі, форму-

лювати мету, завдання та висновки, подавати пись-

мово та усно матеріал роботи та представляти ре-

зультати під час публічного захисту. Атестація 

здійснюється відкрито і  публічно. 

VII Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості фа-

хової передвищої освіти 

У закладі фахової передвищої освіти повинна функціонувати система забезпе-

чення закладом фахової передвищої освіти якості освітньої діяльності та якос-

ті фахової передвищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості), яка 

передбачає здійснення таких процедур і заходів: 

1) визначення та оприлюднення політики, принципів та процедур забез-

печення якості фахової передвищої освіти, що інтегровані до загальної систе-

ми управління закладом фахової передвищої освіти, узгоджені з його стратегі-

єю і передбачають залучення внутрішніх та зовнішніх заінтересованих сторін; 

2) визначення і послідовне дотримання процедур розроблення освітньо- 

професійних програм, які забезпечують відповідність їх змісту стандартам 
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фахової передвищої освіти (професійним стандартам - за наявності), декларо-

ваним цілям, урахування позицій заінтересованих сторін, чітке визначення 

кваліфікацій, що присуджуються та/або присвоюються, які мають бути узго-

джені з Національною рамкою кваліфікацій; 

3) здійснення за участю здобувачів освіти моніторингу та періодичного 

перегляду освітньо-професійних програм з метою гарантування досягнення 

встановлених для них цілей та їх відповідності потребам здобувачів фахової 

передвищої освіти і суспільства, включаючи опитування здобувачів фахової 

передвищої освіти; 

4) забезпечення дотримання вимог правової визначеності, оприлюднення 

та послідовного дотримання нормативних документів закладу фахової перед-

вищої освіти, що регулюють усі стадії підготовки здобувачів фахової перед-

вищої освіти (прийом на навчання, організація освітнього процесу, визнання 

результатів навчання, переведення, відрахування, атестація тощо); 

5) забезпечення релевантності, надійності, прозорості та об’єктивності 

оцінювання, що здійснюється у рамках освітнього процесу; 

6) визначення та послідовне дотримання вимог щодо компетентності пе-

дагогічних (науково-педагогічних) працівників, застосовування чесних і про-

зорих правил прийняття на роботу та безперервного професійного розвитку 

персоналу; 

       7) забезпечення необхідного фінансування освітньої та викладацької 

діяльності, а також адекватних та доступних освітніх ресурсів і підтримки 

здобувачів фахової передвищої освіти за кожною освітньо-професійною 

програмою; 

     8) забезпечення збирання, аналізу і використання відповідної інформації 

для ефективного управління освітньо-професійними програмами та іншою 

діяльністю закладу; 

    9) забезпечення публічної, зрозумілої, точної, об’єктивної, своєчасної та 

легкодоступної інформації про діяльність закладу та всі освітньо-професійні 

програми, умови і процедури присвоєння ступеня фахової передвищої освіти 

та кваліфікацій; 

    10) забезпечення дотримання академічної доброчесності працівниками за-

кладу фахової передвищої освіти та здобувачами фахової передвищої освіти, у 

тому числі створення і забезпечення функціонування ефективної системи за-

побігання та виявлення академічного плагіату та інших порушень академічної 

доброчесності, притягнення порушників до академічної відповідальності; 

    11) періодичне проходження процедури зовнішнього забезпечення якості 
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фахової передвищої освіти; 

    12) залучення здобувачів фахової передвищої освіти та роботодавців як по-

вноправних партнерів до процедур і заходів забезпечення якості освіти; 

    13) забезпечення дотримання студентоорієнтованого навчання в освітньому 

процесі; 

    14) здійснення інших процедур і заходів, визначених законодавством, уста-

новчими документами закладів фахової передвищої освіти або відповідно до 

них. 

Система внутрішнього забезпечення якості фахової передвищої освіти за 

поданням закладу фахової передвищої освіти оцінюється Державною служ-

бою якості освіти або акредитованими нею незалежними установами оціню-

вання та забезпечення якості фахової передвищої освіти на предмет її відпо-

відності вимогам до системи забезпечення якості фахової передвищої освіти, 

що затверджуються Державною службою якості освіти та Стандартом і реко-

мендаціями щодо забезпечення якості фахової передвищої освіти. 

 

 

VII Вимоги професійних стандартів (у разі їх наявності) 

У разі появи професійних стандартів (національних та міжнародних 

організацій) (назва документа, реквізити та (або) посилання), потрібно їх 

врахувати  при побудові та реалізації освітньо-професійної програми. Надан-

ня цієї інформації обов’язкове у випадку зазначення професійної 

кваліфікації, яка присвоюється випускникам. 

 

Повна назва Професійного 

стандарту, його реквізити та (або) 

посилання на документ 

У разі затвердження Професійного стандарту в 

освітньо-професійній програмі зробити відпо-

відні посилання 

 
Особливості Стандарту фахової пе-

редвищої освіти, пов’язані з на-

явністю певного Професійного стан-

дарту 

 У разі затвердження Професійного стандарту в 

освітньо-професійній програмі вказати її особ-

ливості  
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IX Перелік нормативних документів, на яких базується стандарт фахової 

передвищої освіти 

А. Офіційні документи: 

 

1. Закон України «Про освіту» - http://zakon5.rada.gov.uа/1 aws/shоw/2145-19 

2. Закон України «Про фахову передвищу освіту» - https:// zakon. rada. gov, 

ua/rada/sho w/2 745-19 

3. Закон України «Про вищу освіту» - http://zakon4.rada.gov. иа/ laws/ show/ 

1556-18 

4. Національний класифікатор України: Класифікатор професій ДК 003:2010. 

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

5. НРК, 2019-http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-й 

6. Перелік галузей знань і спеціальностей, 2015 - 

http ://zakon4. rada. gov. ua/1 aws/show/266-2015-n 

7. Указ Президента України «Питання європейської та євроатлантичної 

інтеграції» від 20 квітня 2019 р. № 155/2019 - 

https://www. president, gov .ua/documents/1552019-265 8 6 

 

Б. Корисні посилання: 

 

1. Проект ЄС TUNING (приклади результатів навчання, компетентностей) 

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

2. Національний глосарій: вища освіта, 2014 - 

http://erasmusphis.org.ua/korvsna-informatsiia/korysni-materialy/categorv/3-

materialy- 

natsionalnoi-lcomandv-ekspertiv-shchodo-zaprovadzhennia-instrumentiv-

bolonskoho-protsesu.html?start=80 

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

монографія - http://erasmusplus.org.ua/korvsna-informatsiia/korysni- 

materialv/categorv/3-materialy-natsionalnoi-komandv-ekspertiv-shchodo- 

zaprovadzhennia -instrument! v-bolonskoho-protsesu.htmUstart^SO 

4. Розроблення освітніх програм: методичні рекомендації - 

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

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

instrumentiv-bolonskoho- protsesu.htmUstart^SO 

5. ESG 2015 (Стандарти та рекомендаціїі з забезпечення якості в ЄПВО) - 

https://ihed.org.ua/wp-content/uploads/2018/10/04 2016 ESG 2015.pdf 
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6. EQF 2017 (Європейська рамка кваліфікацій) - 

https://publications.europa,eu/en/publication-detail/-/publication/ceead970-518f-1 

1 е7- a5ca-01aa75ed71al/language-en; 

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

7. QFEHEA 2018 (Рамка кваліфікацій ЄПВО) - 

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

Communique AppendixIII 952778.pdf 

8. ISCED (Міжнародна стандартна класифікація освіти, МСКО) 2011 - 

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

classification- of-education-isced-2011 -en.pdf; 

http://uis.unesco.org/en/topic/intemational-standard-classification-education-

isced20  

9. ISCED-F (Міжнародна стандартна класифікація освіти - Галузі, МСКО- Г) 

2013 - http://uis.unesco.org/sites/defauIt/files/documents/international-standard- 

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

descriptions-2015-en.pdf 

 

 

Пояснювальна записка 

Стандарт фахової передвищої освіти - сукупність вимог до освітньо- 

професійних програм фахової передвищої освіти, які є спільними для всіх 

освітньо-професійних програм у межах спеціальності 131 Прикладна механі-

ка. 

Стандарт фахової передвищої освіти зі спеціальності 131 Прикладна 

механіка використовується для визначення змісту та оцінювання результатів 

освітньої діяльності закладів фахової передвищої освіти під час акредитації 

освітньо-професійних програм. 

Стандарт фахової передвищої освіти визначає такі вимоги до освітньо- 

професійної програми: 

1) перелік обов'язкових загальних та спеціальних компетентностей і ре-

зультатів навчання здобувачів фахової передвищої освіти; 

2) вимоги до попередньої освіти осіб, які можуть розпочати навчання за 

цією програмою; 

3) обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття ступеня фахового мо-

лодшого бакалавра за спеціальністю 131 Прикладна механіка; 

4) форми атестації здобувачів фахової передвищої освіти; 

5) вимоги до системи внутрішнього забезпечення якості фахової пере-

двищої освіти; 

6) вимоги професійних стандартів (за наявності). 

http://www.ehea.info/Upload/document/ministerial
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Заклад фахової передвищої освіти у межах ліцензованоїспеціальності 

131 Прикладна механіка може запроваджувати освітньо-професійні програ-

ми. 

Стандарт фахової передвищої освіти зі спеціальності 131 Прикладна 

механіка  не встановлює рекомендованих (примірних) переліків можливих 

освітньо-професійних програм. Заклади фахової передвищої освіти при роз-

робленні освітньо-професійних програм можуть встановлювати додаткові 

вимоги до компетентностей, результатів навчання та форм атестації, які відо-

бражають потреби конкретних освітньо-професійних програм. Заклади фахо-

вої передвищої освіти мають право використовувати інші формулювання 

спеціальних (фахових) компетентностей і результатів навчання, забезпечую-

чи при цьому, щоб сукупність вимог освітньо-професійних програм повністю 

охоплювала всі вимоги цього Стандарту. 

 

ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ (ТЕЗАУРУС) 

Атестація здобувачів фахової передвищої освіти - встановлення від-

повідності результатів навчання здобувачів фахової передвищої освіти вимо-

гам освітньо-професійної програми; 

Галузь знань - гармонізована з Міжнародною стандартною класифіка-

цією освіти широка предметна область освіти і науки, що включає групу спо-

ріднених спеціальностей.  

Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система 

(ЄКТС) - система трансферу і накопичення кредитів, що використовується в 

Європейському просторі вищої освіти з метою надання, визнання, підтвер-

дження кваліфікацій та освітніх компонентів і сприяє академічній мобільнос-

ті з добувачів вищої освіти. Система ґрунтується на визначенні навчального 

навантаження здобувача фахової передвищої освіти, необхідного для досяг-

нення визначених результатів навчання, та обліковується у кредитах ЄКТС.  

Кваліфікаційна робота — це форма атестації, що може передбачатись 

на завершальному етапі здобуття рівня фахової передвищої освіти для вста-

новлення відповідності набутих здобувачами результатів навчання (компете-

нтностей) вимогам цього стандарту фахової передвищої освіти та Національ-

ної рамки кваліфікацій. Форми кваліфікаційної роботи включають (не обме-

жуючись зазначеним): дипломну роботу або дипломний проект.  

Вимоги до кваліфікаційного/єдиного державного кваліфікаційного 

іспиту(іспитів) (за наявності) - стандартизована форма контролю досягнен-

ня здобувачем фахової передвищої освіти результатів навчання, визначених 
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освітньо-професійною програмою , та оцінювання таких результатів навчан-

ня.  

Кваліфікація - визнана уповноваженим суб’єктом та засвідчена відпо-

відним документом стандартизована сукупність здобутих особою компетен-

тностей (результатів навчання відповідно до стандарту фахової передвищої 

освіти).  

Кваліфікації за обсягом класифікуються на повні та часткові, за 

змістом - на освітні та професійні.  

Кваліфікація вважається повною в разі здобуття особою повного пере-

ліку компетентностей відповідного рівня Національної рамки кваліфікацій, 

що визначені відповідним стандартом.  

Кваліфікація вважається частковою в разі здобуття особою частини 

компетентностей відповідного рівня Національної рамки кваліфікацій, що 

визначені відповідним стандартом.  

Професійна кваліфікація - це визнана кваліфікаційним центром, 

суб’єктом освітньої діяльності (зокрема, закладом фахової передвищої осві-

ти), іншим уповноваженим суб’єктом та засвідчена відповідним документом 

стандартизована сукупність здобутих особою компетентностей (результатів  

навчання), що дають змогу виконувати певний вид роботи або здійснювати 

професійну діяльність. Професійна кваліфікація визначається освітньо-

професійною програмою, яку розробляє заклад фахової передвищої освіти   

відповідно до Національного класифікатора України: Класифікатор професій 

ДК 003:2010. 

Освітня кваліфікація у фаховій передвищій освіті - це визнана за-

кладом фахової передвищої освіти чи іншим уповноваженим суб’єктом осві-

тньої діяльності та засвідчена відповідним документом про фахову передви-

щу освіту сукупність встановлених стандартом фахової передвищої освіти та 

здобутих особою результатів навчання (компетентностей).  

Кваліфікаційний рівень - структурна одиниця Національної рамки 

кваліфікацій, що визначається певною сукупністю компетентностей, які є ти-

повими для кваліфікацій даного рівня.  

Компетентність - динамічна комбінація знань, умінь, навичок, спосо-

бів мислення, поглядів, цінностей, інших особистих якостей, що визначає 

здатність особи успішно соціалізуватися, провадити професійну та/або пода-

льшу навчальну діяльність: 

- інтегральна компетентність - узагальнений опис кваліфікаційного 

рівня, який виражає основні його компетентності характеристики щодо ре-

зультатів навчання та/або професійної діяльності;  
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- загальні компетентності - універсальні компетентності, що не зале-

жать від предметної області, але важливі для успішної подальшої професій-

ної та соціальної діяльності здобувача фахової передвищої освіти у галузі 13 

Механічна інженерія та для його особистісного розвитку;  

- спеціальні (фахові, предметні) компетентності - компетентності, 

актуальні для предметної області та важливі для успішної професійної та/або 

подальшої навчальної діяльності за спеціальністю.  

Кредит Європейської кредитної трансферно-накопичувальної сис-

теми (кредит ЄКТС) - одиниця вимірювання обсягу навчального наванта-

ження здобувача фахової передвищої освіти, необхідного для досягнення ви-

значених (очікуваних) результатів навчання. Обсяг одного кредиту ЄКТС 

становить 30 годин.  

Національна рамка кваліфікацій — це системний і структурований 

за компетентностями опис кваліфікаційних рівнів.  

Освітньо-професійна програма у сфері фахової передвищої освіти - 

єдиний комплекс освітніх компонентів (навчальних дисциплін, індивідуаль-

них завдань, практик, контрольних заходів тощо), спрямованих на досягнен-

ня  визначених результатів навчання, що дає право на отримання визначеної 

освітньої та професійної кваліфікації.  

Результати навчання (програмні) - знання, уміння, навички, способи 

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

спланувати, оцінити і виміряти та які особа здатна продемонструвати після 

завершення освітньо-професійної програми або окремих освітніх компонен-

тів.  

Спеціалізація - складова спеціальності, що визначається закладом фа-

хової передвищої освіти та передбачає профільну спеціалізовану освітньо-

професійну програму підготовки здобувачів фахової передвищої освіти.  

Стандарт фахової передвищої освіти - сукупність вимог до освітньо-

професійних програм фахової передвищої освіти, які є спільними для всіх 

освітньо-професійних програм у межах  спеціальності.  

Якість фахової передвищої освіти - відповідність умов освітньої дія-

льності та результатів навчання вимогам законодавства та стандарту фахової 

передвищої освіти, професійним та/або міжнародним стандартам (за наявно-

сті), а також потребам заінтересованих сторін і суспільства, яка забезпечу-

ється шляхом здійснення процедур внутрішнього та зовнішнього забезпечен-

ня якості освіти. 

 

 



 

  

 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

19 

 

Таблиця 1 

Матриця відповідності визначених Стандартом компетентностей/ результатів  навчання дескрипторам НРК 

Класифікація ком-

петентпостей (ре-

зультатів навчання 

за НРК) 

Знання 

Зн1Всебічні спеціалізо-

вані емпіричні та теоре-

тичні знання у сфері на-

вчання та/або професій-

ної діяльності, усвідом-

лення меж цих знань 

Уміння/навички 

Ум1 широкий спектр когнітив-

них та практичних 

умінь/навичок, необхідних для 

розв’язання складних задач у 

спеціалізованих сферах профе-

сійної діяльності та/або навчан-

ня  

Ум2 знаходження творчих рі-

шень або відповідей на чітко ви-

значені конкретні та абстрактні 

проблеми на основі ідентифікації 

та застосування даних  

Ум3 планування, аналіз, конт-

роль та оцінювання власної ро-

боти та роботи інших осіб у спе-

ціалізованому контексті. 

Комунікація 
К1 взаємодія з колегами, кері-

вниками та клієнтами у пи-

таннях, що стосуються розу-

міння, навичок та діяльності у 

професійній сфері та/або у 

сфері навчання  

К2 донесення до широкого 

кола осіб (колеги, керівники, 

клієнти) власного розуміння, 

знань, суджень, досвіду, зок-

рема у сфері професійної дія-

льності  

 

Відповідальність та 

автономія 

АВ1 організація та 

нагляд (управління) в 

контекстах професій-

ної діяльності або 

навчання в умовах 

непередбачуваних 

змін 
АВ2 покращення ре-

зультатів власної дія-

льності і роботи ін-

ших  

АВ3 здатність продо-

вжувати навчання з 

деяким ступенем ав-

тономії 

Загальні компетентності 

ЗК1 Зн1 Ум1 К1,    К2 АВ1 

ЗК2 Зн1 Ум1 К1,    К2 АВ1 

ЗК3 Зн1 Ум2   К1 АВ3 

ЗК4 Зн1 Ум1   К1 АВ1,   АВ3 

ЗК5 Зн1 Ум1 К2 АВ1 

ЗК6 Зн1 Ум1 К1,    К2 АВ1 

ЗК7  Ум1 К1,    К2 АВ3 

ЗК8  Ум1 

 

К1,    К2 АВ3 
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Спеціальні (фахові) компетентності 

СК1 Зн1 Ум1 К2 АВ1,   АВ2 

СК2 Зн1  Ум1,  Ум2 К1 АВ1,   АВ2 

СК3 Зн1 Ум3 К2 АВ2     

СК4 Зн1 Ум1 К1 АВ1 

СК5 Зн1 Ум1 К1 АВ1 

СК6 Зн1 Ум1,  Ум2 К1 АВ1,   АВ3 

СК7 Зн1 Ум1 К1 АВ2 

СК8 Зн1 Ум1,  Ум3 К1 АВ1,   АВ2 

СК9 Зн1 Ум1 К1 АВ3 

СК10 Зн1 Ум2 К2 АВ2,   АВ3 

СК11 Зн1 Ум2,  Ум3 К1 АВ3 

СК12 Зн1 Ум1,  Ум2 К1 АВ2 

СК13 Зн1 Ум1 К2 АВ3 

СК14 Зн1 Ум1 К1 АВ3 

СК15 Зн1 Ум3 К2 АВ2 
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Таблиця 2 

Матриця відповідності визначених Стандартом результатів навчання та компетентностей 

Результати навчання 

Компетентності 

Ін
т
ег

р
а

л
ь

н
а

 Загальні компетентності Спеціальні (фахові, предметні) компетентності 

З
К

1
 

З
К

2
 

З
К

3
 

З
К

4
 

З
К

5
 

З
К

6
 

З
К

7
 

З
К

8
 

С
К

1
 

С
К

2
 

С
К

3
 

С
К

4
 

С
К

5
 

С
К

6
 

С
К

7
 

С
К

8
 

С
К

9
 

С
К

1
0

 

С
К

1
1

 

С
К

1
2

 

С
К

1
3

 

С
К

1
4

 

С
К

1
5

 

РН1      +          + + + +   +   

РН2     + +     + +   +  +    +  +  

РН3  + + + + + +   +   + +  + + +   +    

РН4       +   + +   + +    +    +  

РН5    +         + +  +  +  +     

РН6      + +   + + +         +  + + 

РН7    +  + +   + + +         + + + + 

РН8    +  +       +   +   + +   +  

РН9  +    +    +      +   +   +   

РН10       + + +               + 

РН11  +   + +  + +      +   +     +  

РН12  + + + + + +   +   +   +  +       

РН13  +   + + +  +  +    +     + + + + + 

РН14    + +       +    + +  + +     

РН15  +  + +  +       + +  +        

РН16    + +  +    + + +   +   + + +  +  
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