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4. Конох Ігор Сергійович, к. т. н., доц., доцент кафедри  інформаційно-

управляючих систем Кременчуцького національного університету імені 

Михайла Остроградського 

 

І. ТЕРМІНИ ТА ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ 

У програмі терміни вживаються в такому значенні: 

1) автономність і відповідальність – здатність самостійно виконувати 

завдання, розв’язувати задачі і проблеми та відповідати за результати своєї 

діяльності; 

2) акредитація освітньої програми – оцінювання освітньої програми 

та/або освітньої діяльності вищого навчального закладу за цією програмою на 

предмет відповідності стандарту вищої освіти; спроможності виконати вимоги 

стандарту та досягти заявлених у програмі результатів навчання; досягнення 

заявлених у програмі результатів навчання;  

3) атестація – це встановлення відповідності засвоєних здобувачами 

вищої освіти рівня та обсягу знань, умінь, інших компетентностей вимогам 

стандартів вищої освіти; 

4) вища освіта – сукупність систематизованих знань, умінь і практичних 

навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських 

якостей, морально–етичних цінностей, інших компетентностей, здобутих у 

вищому навчальному закладі (науковій установі) у відповідній галузі знань за 

певною кваліфікацією на рівнях вищої освіти, що за складністю є вищими, ніж 

рівень повної загальної середньої освіти; 

5) вищий навчальний заклад – окремий вид установи, яка є юридичною 

особою приватного або публічного права, діє згідно з виданою ліцензією на 

провадження освітньої діяльності на певних рівнях вищої освіти, проводить 

наукову, науково–технічну, інноваційну та/або методичну діяльність, забезпечує 

організацію освітнього процесу і здобуття особами вищої освіти, післядипломної 

освіти з урахуванням їхніх покликань, інтересів і здібностей; 

6) галузь знань – основна предметна область освіти і науки, що включає 
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групу споріднених спеціальностей, за якими здійснюється професійна 

підготовка; 

7) випускна атестаційна робота – це кваліфікаційна робота, що має на 

меті виконання досліджень та виробничих завдань, спрямованих на організацію 

технологічного процесу (технічну підготовку, забезпечення функціонування, 

контроль) та управління (планування, облік, аналіз, регулювання) організацією 

та власне технологічним процесом. Програми випускних атестаційних робіт 

зазвичай регламентовано певними професійними функціями й завданнями згідно 

з освітніми стандартами відповідних рівнів підготовки 

8) дисциплінарні компетенції – деталізовані компетенції як результат 

декомпозиції компетенцій фахівця спеціальності (спеціалізації) певного рівня 

вищої освіти; 

9) Європейська кредитна трансферно–накопичувальна система (ЄКТС) – 

система трансферу і накопичення кредитів, що використовується в 

Європейському просторі вищої освіти з метою надання, визнання, 

підтвердження кваліфікацій та освітніх компонентів і сприяє академічній 

мобільності здобувачів вищої освіти. Система ґрунтується на визначенні 

навчального навантаження здобувача вищої освіти, необхідного для досягнення 

визначених результатів навчання, та обліковується в кредитах ЄКТС; 

10) засоби діагностики – документи, що затверджені в установленому 

порядку, та призначені для встановлення ступеню досягнення запланованого 

рівня сформованості компетенцій студента при контрольних заходах; 

11) здобувачі вищої освіти – особи, які навчаються у вищому навчальному 

закладі на певному рівні вищої освіти з метою здобуття відповідного ступеня і 

кваліфікації; 

12) змістовий модуль – сукупність умінь, знань, цінностей, які 

забезпечують реалізацію певної компетенції; 

13) знання – осмислена та засвоєна суб’єктом наукова інформація, що є 

основою його усвідомленої, цілеспрямованої діяльності. Знання поділяються на 

емпіричні (фактологічні) і теоретичні (концептуальні, методологічні);\ 
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14) інтегральна компетентність – узагальнений опис кваліфікаційного 

рівня, який виражає основні компетентностні характеристики рівня щодо 

навчання та/або професійної діяльності; 

15) інтегрована оцінка – результат оцінювання конкретизованих завдань 

різних рівнів з урахуванням коефіцієнта пріоритетності(запланованого рівня 

сформованості компетенцій); 

16) інформаційне забезпечення навчальної дисципліни – засоби навчання, у 

яких системно викладено основи знань з певної дисципліни на рівні сучасних 

досягнень науки і культури, опора для самоосвіти і самонавчання (підручники; 

навчальні посібники, навчально–наочні посібники, навчально–методичні 

посібники, хрестоматії, словники, енциклопедії, довідники тощо); 

17) кваліфікаційний рівень – структурна одиниця Національної рамки 

кваліфікацій, що визначається певною сукупністю компетентностей, які є 

типовими для кваліфікацій даного рівня; 

18) кваліфікація – офіційний результат оцінювання і визнання, який 

отримано, коли уповноважений компетентний орган установив, що особа 

досягла компетентностей (результатів навчання) за заданими стандартами; 

19) компетентність/компетентності (за НРК) – здатність особи до 

виконання певного виду діяльності, що виражається через знання, розуміння, 

уміння, цінності, інші особисті якості; 

20) компетенція (юридична дефініція ринку праці) – коло повноважень 

фахівця (професійні обов’язки, завдання та їх складові); 

21) комунікація – взаємозв’язок суб’єктів з метою передавання інформації, 

узгодження дій, спільної діяльності; 

22) кредит Європейської кредитної трансферно–накопичувальної системи 

(далі – кредит ЄКТС) – одиниця вимірювання обсягу навчального навантаження 

здобувача вищої освіти, необхідного для досягнення визначених (очікуваних) 

результатів навчання. Обсяг одного кредиту ЄКТС становить 30 годин. 

Навантаження одного навчального року за денною формою навчання становить, 

як правило, 60 кредитів ЄКТС; 



 

5 
 

23) курсова робота – індивідуальне завдання, виконання якого спрямовано 

на організацію технологічного процесу (наприклад. технічну підготовку, 

забезпечення функціонування, контроль) та управління ним (планування, облік, 

аналіз, регулювання); 

24) магістр – це освітній ступінь, що здобувається на другому рівні вищої 

освіти та присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного 

виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньої програми. Ступінь 

магістра здобувається за освітньою або за освітньо–науковою програмою 

25) методичне забезпечення навчальної дисципліни – рекомендації до 

супроводження навчальної діяльності студента за всіма видами навчальних 

занять, що містить, в тому числі інформацію щодо засобів та процедури 

контрольних заходів, їх форми та змісту, методів розв’язання вправ, джерел 

інформації; 

26) модульний контроль – оцінювання ступеню досягнення студентом 

запланованого рівня сформованості компетенцій за видами навчальних занять; 

27) навчальна дисципліна – сукупність модулів, що підлягає підсумковому 

контролю; 

28) навчальний елемент – мінімальна навчальна інформація самостійного 

смислового значення (поняття, явища, відношення, алгоритми); 

29) об’єкт діагностики – компетенції, опанування якими забезпечуються 

навчальною дисципліною; 

30) освітній процес – це інтелектуальна, творча діяльність у сфері вищої 

освіти і науки, що провадиться у вищому навчальному закладі (науковій 

установі) через систему науково–методичних і педагогічних заходів та 

спрямована на передачу, засвоєння, примноження і використання знань, умінь та 

інших компетентностей у осіб, які навчаються, а також на формування 

гармонійно розвиненої особистості; 

31) освітня (освітньо-професійна) програма – система освітніх 

компонентів на відповідному рівні вищої освіти в межах спеціальності, що 

визначає вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією 
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програмою, перелік навчальних дисциплін і логічну послідовність їх вивчення, 

кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання цієї програми, а також 

очікувані результати навчання (компетентності), якими повинен оволодіти 

здобувач відповідного ступеня вищої освіти; 

32) освітня діяльність – діяльність вищих навчальних закладів, що 

провадиться з метою забезпечення здобуття вищої, післядипломної освіти і 

задоволення інших освітніх потреб здобувачів вищої освіти та інших осіб; 

33) підсумковий контроль – комплексне оцінювання запланованого рівня 

сформованості дисциплінарних компетенцій; 

34) поточний контроль – оцінювання засвоєння студентом навчального 

матеріалу під час проведення аудиторного навчального заняття (опитування 

студентів на лекціях, перевірка та прийом звітів з виконання лабораторних робіт, 

тестування тощо); 

35) програма дисципліни – нормативний документ, що визначає зміст 

навчальної дисципліни відповідно до освітньої програми, розробляється 

кафедрою, яка закріплена наказом ректора для викладання дисципліни; 

36) результати навчання (Закон України «Про вищу освіту») – сукупність 

знань, умінь, навичок, інших компетентностей, набутих особою у процесі 

навчання за певною освітньо-професійною, освітньо–науковою програмою, які 

можна ідентифікувати, кількісно оцінити та виміряти; 

37) результати навчання (Національна рамка кваліфікацій) – 

компетентності (знання, розуміння, уміння, цінності, інші особисті якості), які 

набуває та/або здатна продемонструвати особа після завершення навчання; 

38) рівень сформованості дисциплінарної компетенції – частка правильних 

відповідей або виконаних суттєвих операцій від загальної  кількості запитань або 

суттєвих операцій еталону рішень. Визначається під час поточного контролю. 

Рівень сформованості дисциплінарних компетенцій, установлюється за 

результатами виконання комплексної контрольної роботи; 

39) робоча програма дисципліни – нормативний документ, що розроблений 

на основі програми дисципліни відповідно до річного навчального плану 
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(містить розподіл загального часу на засвоєння окремих навчальних елементів і 

модулів за видами навчальних занять та формами навчання); 

40) самостійна робота – діяльність студента з вивчення навчальних 

елементів та змістових модулів, опанування запланованих компетенцій, 

виконання індивідуальних завдань, підготовки до контрольних заходів; 

41) спеціалізація – складова спеціальності, що визначається вищим 

навчальним закладом та передбачає профільну спеціалізовану освітньо-

професійну чи освітньо–наукову програму підготовки здобувачів вищої та 

післядипломної освіти; 

42) спеціальність – складова галузі знань, за якою здійснюється 

професійна підготовка; 

43) стандарт вищої освіти – це сукупність вимог до змісту та результатів 

освітньої діяльності вищих навчальних закладів і наукових установ за кожним 

рівнем вищої освіти в межах кожної спеціальності; 

44) стандарт освітньої діяльності – це сукупність мінімальних вимог до 

кадрового, навчально–методичного, матеріально–технічного та інформаційного 

забезпечення освітнього процесу вищого навчального закладу й наукової 

установи; 

45) уміння – здатність застосовувати знання для виконання завдань та 

розв’язання задач і проблем. Уміння поділяються на когнітивні (інтелектуально–

творчі) та практичні (на основі майстерності з використанням методів, 

матеріалів, інструкцій та інструментів); 

46) якість вищої освіти – рівень здобутих особою знань, умінь, навичок, 

інших компетентностей, що відображає її компетентність відповідно до 

стандартів вищої освіти. 
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ІІ Загальна характеристика 

Рівень вищої 

освіти 

Другий (магістерський) рівень 

Ступінь вищої 

освіти 

 Магістр 

Галузь знань 15 – Автоматизація та приладобудування  

Спеціальність 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології  

Освітня 

кваліфікація  

 Магістр з автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій 

Кваліфікація в 

дипломі 

Бакалавр з автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій 

Опис 

предметної 

області 

 

Об’єктами вивчення та діяльності магістрів з автоматизації та 

комп’ютерно-інтегрованих технологій є технічне, програмне, 

математичне, інформаційне та організаційне забезпечення систем 

автоматизації для збору, передавання і опрацювання інформації, а 

також керування процесами і виробництвами у різних галузях 

промисловості, сільського господарства, транспорту та інших 

об’єктах автоматизації на різних рівнях керування ними та їх 

інтеграції в організаційно-технічні системи з використанням 

сучасної мікропроцесорної техніки, спеціалізованого прикладного 

програмного забезпечення та інформаційних технологій. 

Метою навчання є підготовка фахівців, здатних до комплексного 

розв’язання задач розроблення нових і вдосконалення, 

модернізації та експлуатації існуючих систем автоматизації з 

застосуванням сучасних програмно-технічних засобів та 

інформаційних технологій, виконуючи теоретичні дослідження 

об’єкта автоматизації системи, обґрунтування вибору технічних 

засобів автоматизації, проектування та розроблення прикладного 

програмного забезпечення різного призначення. 

Теоретичний зміст предметної області включає поняття та 

принципи системного аналізу, теорії автоматичного керування, 

теорії інформації, математичного моделювання і оптимізації, теорії 

алгоритмів, штучного інтелекту. 

Здобувач вищої освіти має оволодіти методами та програмними 

засобами моделювання, проектування, керування складними 

організаційно-технічними об’єктами, інформаційними 

технологіями; знаннями технічних засобів автоматизації, вміннями 

розробляти прикладне програмне забезпечення різного 

призначення для систем автоматизації. 
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Здобувач вищої освіти вчиться застосовувати сучасні 

програмно-технічні засоби та комп’ютерно-інтегровані технології 

для проектування, моделювання, дослідження та експлуатації 

систем автоматизації.  

Академічні 

права 

випускників 

Продовження освіти за програмою підготовки третього (освітньо-

наукового) рівня вищої освіти. 

Працевлашту-

вання 

випускників  

Інженер-дослідник з комп'ютеризованих систем та автоматики,   

науковий співробітник (обчислювальні системи),  інженер з 

комп’ютерних систем, інженер з автоматизованих систем 

керування виробництвом, інженер з програмного забезпечення 

комп’ютерів, аналітик з комп’ютерних систем, начальник 

інформаційно-обчислювального центру, керівник проектів та 

програм в сфері виробництва (ДК 003:2010). 

 

ІІІ Обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного 

ступеня вищої освіти 

 

 

Обсяг освітньої- наукової програми : 

- на базі першого (бакалаврського) рівня з терміном навчання 1 рік 10 місяців 

становить 120 кредитів ЄКТС.  

Мінімум 70% обсягу освітньої програми має бути спрямовано на забезпечення 

спеціальних (фахових) компетентностей за спеціальністю . 

 

 

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 та приладобудування, або у процесі навчання, 

що передбачає застосування теорій та методів галузі. 

Загальні 

компетентності 

1. Знання вітчизняної історії, економіки й права, розуміння 

причинно-наслідкових зв'язків розвитку суспільства й уміння 

їх використовувати в професійній і соціальній діяльності. 

2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.. 

3. Здатність до письмової та усної комунікації українською 

мовою (професійного спрямування). 

4. Знання іншої мови, зокрема англійської.  

5. Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій. 
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6. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

7. Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації 

з різних джерел. 

8. Навички здійснення безпечної діяльності 

9. Прагнення до збереження навколишнього середовища 

10. Уміння працювати як індивідуально, так і в команді 

11. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

12. Знання та розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності 

Спеціальні 

(фахові, 

предметні) 

компетентності 

1. Здатність застосовувати знання фундаментальних 

розділів математики, в обсязі, необхідному для володіння 

математичним апаратом відповідної галузі знань, здатність 

використовувати математичні методи в обраній професії. 

2. Здатність застосовувати знання, з електротехніки, 

електроніки і мікропроцесорної техніки, в обсязі, необхідному 

для забезпечення інженерної та наукової підготовки  з обраної 

професії. 

3. Здатність демонструвати вільне володіння базовими 

знаннями і практичними навичками в галузі інформатики й 

сучасних інформаційних технологій, мати навички 

програмування і роботи в комп’ютерних мережах. 

4. Здатність виконувати аналіз об’єктів автоматизації; 

вміти вибирати параметри контролю та керування на основі 

технічних характеристик, конструктивних особливостей та 

режимів роботи обладнання.  

5. Здатність застосовувати методи теорії автоматичного 

керування, системного аналізу та числових методів для 

розроблення математичних моделей автоматизованих систем 

для аналізу якості їх функціонування із  використанням 

новітніх комп’ютерних технологій. 

   6. Здатність демонструвати знання методів ідентифікації 

об’єктів, побудови їх математичних моделей та моделей 

систем керування, дослідження математичних моделей систем 

керування та їх елементів. 

   7. Здатність застосовувати знання про основні принципи та 

методи вимірювання фізичних величин і основних 

технологічних параметрів; принципи роботи і типи 

стандартних первинних  перетворювачів та їх метрологічні 

характеристики. 

   8. Здатність аргументувати вибір технічних засобів 

автоматизації на основі аналізу їх властивостей, призначення і 

технічних характеристик з урахуванням вимог до системи і 

експлуатаційних умов; мати навички налагодження технічних 

засобів автоматизації та систем керування. 
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    9. Здатність демонструвати знання сучасного рівня та 

новітніх технологій в 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, а також створення автоматизованих робочих 

місць оператора на основі SCADA-систем. 

   10. Вміти обґрунтовувати вибір технічної структури та  

розробляти прикладне програмне забезпечення для 

мікропроцесорних систем керування на базі локальних 

засобів автоматизації, промислових логічних контролерів та 

програмованих логічних матриць і сигнальних процесорів. 

   11. Здатність брати участь в проектуванні систем 

автоматизації, мати базові знання зі змісту і правил 

оформлення проектних матеріалів, складу та послідовності 

виконання проектних робіт з врахуванням вимог відповідних 

нормативно-правових документів. 

12. Здатність демонструвати знання і практичні навички 

програмування та використання прикладних та 

спеціалізованих комп’ютерно-інтегрованих середовищ для 

вирішення задач автоматизації. 

 13. Здатність розуміти і враховувати соціальні, екологічні, 

етичні, економічні аспекти, вимоги охорони праці, виробничої 

санітарії і пожежної безпеки під час формування технічних 

рішень. 

14. Здатність продемонструвати знання і розуміння 

комерційного та економічного контексту для проектування 

систем автоматизації. 

 

Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Специфічні 

характеристики 

кадрового 

забезпечення 

95% професорсько-викладацького складу, задіяного до 

викладання фахових дисциплін, мають науковий ступінь 

та/або вчене звання. 

Специфічні 

характеристики 

матеріально-

технічного 

забезпечення 

Оснащення навчальних приміщень комп’ютерними, 

мультимедійними комплексами, навчальних лабораторій – 

сучасним обладнанням, створення комп’ютерних віртуальних 

стендів. 

Специфічні 

характеритики 

інформаційно-

методичного 

забезпечення 

Використання мережі Інтернет, освітнього порталу 

Кременчуцького національного університету імені Михайла 

Остроградського та авторських розробок науково-

педагогічних працівників. 
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Академічна мобільність 

(регламентується постановою КМУ № 579 “Про затвердження Положення про 

порядок реалізації права на академічну мобільність” від 12 серпня 2015 року) 

Національна 

кредитна 

мобільність 

На основі двосторонніх  договорів між Кременчуцьким 

національним університетом імені Михайла Остроградського 

та іншими технічними університетами України. 

 

Міжнародна 

кредитна 

мобільність 

У рамках програми ЄС Еразмус+ на основі двосторонніх 

договорів між Кременчуцьким національним університетом 

імені Михайла Остроградського та  навчальними закладами 

країн-партнерів. 

Навчання 

іноземних 

здобувачів 

вищої освіти 

Можливе, після вивчення іноземними здобувачами 

української мови. 

 

 

V Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, 

сформульований у термінах результатів навчання 

 

1. Застосовувати ґрунтовні знання основних розділів вищої математики   в 

обсязі, необхідному для користування математичним апаратом та методами у 

галузі автоматизації та приладобудування. 

2. Демонструвати знання і розуміння фундаментальних, природничих і 

інженерних дисциплін, зокрема фізики, електротехніки, електроніки та 

схемотехніки і мікропроцесорної техніки на рівні, необхідному для досягнення 

інших результатів освітньої програми і  розв’язання типових задач і проблем 

автоматизації 

3. Застосовувати: базові знання в галузі інформатики й сучасних 

інформаційних технологій,  мати навички програмування та використання 

програмних засобів і роботи в комп'ютерних мережах, уміння створювати бази 

даних, використовувати інтернет-ресурси та демонструвати уміння розробляти 

алгоритми та комп’ютерні програми з використання мов високого рівня та 

технологій обۥєктно-орієнтованого програмування для реалізації задач в галузі 

автоматизації та приладобудування. 

4. Вміти проводити аналіз об’єктів автоматизації і обґрунтовувати вибір 

структури, алгоритмів та схем керування ними на основі результатів 

дослідження їх властивостей.  

5. Вміти застосовувати методи теорії автоматичного керування, 

системного аналізу та числових методів для розроблення математичних та 

імітаційних моделей автоматизованих систем, для аналізу якості їх 

функціонування, моделювання різних аспектів систем із використанням новітніх 

комп’ютерних технологій. 

http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/quality-framework_en.htm#inter-institutional_agreements
http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/quality-framework_en.htm#inter-institutional_agreements
http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/quality-framework_en.htm#inter-institutional_agreements
http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/quality-framework_en.htm#inter-institutional_agreements
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6. Вміти ідентифікувати, класифікувати та описувати роботу систем 

автоматизації та їх складових шляхом використання аналітичних методів і 

методів моделювання. 

7.  Вміти використовувати базові знання про основні принципи та методи 

вимірювання фізичних величин і основних технологічних параметрів; принципи 

роботи і типи стандартних первинних  перетворювачів та їх метрологічні 

характеристики. 

8. Вміти обґрунтувати вибір технічних засобів автоматизації на основі 

аналізу їх властивостей, призначення і технічних характеристик з урахуванням 

вимог до системи автоматизації експлуатаційних умов; мати навики 

налагодження технічних засобів автоматизації та систем керування. 

9. Вміти використовувати знання сучасного рівня та новітніх технологій в 

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

проектувати багаторівневі систем керування, збору даних і їх архівування для 

формування бази даних параметрів процесу і та їх візуалізації, а також створення 

автоматизованих робочих місць оператора на основі SCADA-систем. 

10. Вміти обґрунтовувати вибір технічної 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. 

11. Вміння брати приймати участь в проектуванні систем автоматизації, 

мати базові знання зі змісту і правил оформлення проектних матеріалів, складу 

проекту та послідовності виконання проектних робіт з врахуванням вимог 

відповідних нормативно-правових документів. 

 12. Вміти використовувати різноманітне спеціалізоване програмне 

забезпечення для вирішення типових інженерних задач в галузі автоматизації і 

приладобудування, зокрема, методів комп’ютерної графіки, моделювання, 

автоматизованого проектування, керування базами даних. 

 13. Розуміти і враховувати соціальні, екологічні, етичні, економічні 

аспекти, вимоги охорони праці, виробничої санітарії і пожежної безпеки під час 

формування технічних рішень. 

14.  Демонструвати вміння розробляти техніко-економічне обгрунтування 

розроблення системи автоматизації виробництва та вміти оцінити економічну 

ефективність від її впровадження продемонструвати знання і розуміння 

комерційного та економічного контексту для проектування систем автоматизації. 
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VІ Форми атестації здобувачів вищої освіти 

 

Форми атестації 

здобувачів вищої 

освіти 

 

Атестація здобувачів вищої освіти зі спеціальності 

«Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» 

повинна  здійснюватися у формі публічного захисту 

(демонстрації) атестаційної роботи. 

Вимоги до 

кваліфікаційної 

роботи  

 

У процесі підготовки і захисту атестаційної роботи 

випускник повинен продемонструвати знання і вміння 

проводити аналіз властивостей об’єкта автоматизації,  

вміти застосовувати методи теорії автоматичного 

керування, системного аналізу, числових методів та 

штучного інтелекту для розроблення математичних та 

імітаційних моделей автоматизованих систем, для 

аналізу якості їх функціонування, виконувати проектні 

роботи, розробляти прикладне програмне забезпечення, 

широко використовуючи сучасні комп’ютерні технології 

на всіх стадіях розробки. 

Атестаційна робота підлягає обов'язковій перевірці на 

академічний плагіат. 

Атестаційна робота повинна бути розміщеною на сайті 

вищого навчального закладу. 

 

VII Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості 

вищої освіти
1
 

У ВНЗ повинна функціонувати система забезпечення вищим навчальним 

закладом якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (система 

внутрішнього забезпечення якості), яка передбачає здійснення таких процедур і 

заходів: 

1) визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти; 

2) здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм; 

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

педагогічних працівників вищого навчального закладу та регулярне 

оприлюднення результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті вищого 

навчального закладу, 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; 
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7) забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені 

вищої освіти та кваліфікації; 

8) забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення 

академічного плагіату у наукових працях працівників вищих навчальних 

закладів і здобувачів вищої освіти; 

9) інших процедур і заходів. 

 

IX Перелік нормативних документів, на яких базується стандарт 

вищої освіти  

 

  Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII; 

 Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1341 «Про 

затвердження національної рамки кваліфікацій»; 

 Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.15 року № 266 «Про 

затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється 

підготовка здобувачів вищої освіти»; 

 Класифікація видів економічної діяльності : ДК 009:2010. – На заміну ДК 

009:2005 ; Чинний від 2012-01-01. – (Національний класифікатор України); 

 Класифікатор професій ДК 003:2010. – На заміну ДК 003:2005; Чинний 

від 2010-11-01. – (Національний класифікатор України); 

 Области образования и профессиональной подготовки 2013 (МСКО-О 

2013): Сопроводительное руководство к Международной стандартной 

классификации образования 2011. – Институт статистики ЮНЕСКО, 2014. – 

Режим доступу : http://www.uis.unesco.org/Library/Documents/isced-f-2013-fields-

of-education-training-2014-rus.pdf; 

 Національний освітній глосарій: вища освіта / 2-е вид., перероб. і доп. / 

авт.-уклад. : В. М. Захарченко та ін. / За ред. В. Г. Кременя. – К. : ТОВ 

«Видавничий дім «Плеяди», 2014. – 100 с.  

Розроблення освітніх програм. Методичні рекомендації / Авт.: В.М. 

Захарченко, В.І. Луговий, Ю.М. Рашкевич, Ж.В. Таланова / За ред. В.Г. Кременя. 

– К. : ДП «НВЦ «Пріоритети», 2014. – 120 с. 

Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти / 

Схвалено сектором вищої освіти  Науково-методичної Ради  Міністерства освіти 

і науки України  протокол № 3 від 29.03.2016  

http://www.uis.unesco.org/Library/Documents/isced-f-2013-fields-of-education-training-2014-rus.pdf
http://www.uis.unesco.org/Library/Documents/isced-f-2013-fields-of-education-training-2014-rus.pdf
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Матриця відповідності визначених Стандартом компетентностей дескрипторам НРК 

 

Класифікація компетентностей за НРК Знання Уміння 
Комуні-

кація 

Автоно-

мія та 

відпові-

дальність 

Загальні компетентності 

Знання вітчизняної історії, економіки й права, розуміння причинно-наслідкових 

зв'язків розвитку суспільства й уміння їх використовувати в професійній і соціальній 

діяльності 

+ +   

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях    + 

Здатність до письмової та усної комунікації українською мовою (професійного 

спрямування) 
  + + 

Знання іншої мови + + +  

Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій   +  

Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями + + +  

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

Навички здійснення безпечної діяльності  +  + 

Прагнення до збереження навколишнього середовища + +  + 

Уміння працювати як індивідуально, так і в команді   + + 

Здатність приймати обґрунтовані рішення.  +  + 

Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності +    

Спеціальні (фахові) компетентності 

Здатність застосовувати базові знання фундаментальних розділів математики, в обсязі, 

необхідному для володіння математичним апаратом відповідної галузі знань, здатність 

використовувати математичні методи в обраній професії 

+ +   

Здатність застосовувати базові знання, як мінімум, з загальної фізики, електротехніки, 

електроніки і мікропроцесорної техніки, в обсязі, необхідному для забезпечення 
+ +   
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інженерної підготовки  з обраної професії 

Здатність демонструвати знання і практичні навички програмування та використання 

прикладних та спеціалізованих комп’ютерно-інтегрованих середовищ для вирішення 

задач автоматизації 

+ +  + 

Здатність виконувати аналіз об’єктів автоматизації; вміти вибирати параметри 

контролю та керування на основі технічних характеристик, конструктивних 

особливостей та режимів роботи обладнання.  

+ +  + 

Здатність застосовувати методи теорії автоматичного керування, системного аналізу 

та числових методів для розроблення математичних моделей автоматизованих систем 

для аналізу якості їх функціонування із  використанням новітніх комп’ютерних 

технологій 

+ +  + 

Здатність демонструвати знання методів ідентифікації об’єктів, побудови їх 

математичних моделей та моделей систем керування, дослідження математичних 

моделей систем керування та їх елементів 

+ +  + 

Здатність використовувати базові знання про основні принципи та методи 

вимірювання фізичних величин і основних технологічних параметрів; принципи 

роботи і типи стандартних первинних  перетворювачів та їх метрологічні 

характеристики 

+ +  + 

Здатність аргументувати вибір технічних засобів автоматизації на основі аналізу їх 

властивостей, призначення і технічних характеристик з урахуванням вимог до системи 

і експлуатаційних умов; мати навики налагодження технічних засобів автоматизації та 

систем керування 

+ + +  

Здатність демонструвати знання сучасного рівня та новітніх технологій в галузі 

автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій, зокрема, проектування 

багаторівневих систем керування, збору даних і їх архівування для формування бази 

даних параметрів процесу і та їх візуалізації, а також створення автоматизованих 

робочих місць оператора технолога  на основі SCADA-систем 

 

+   + 



 

18 
 

Вміти обґрунтовувати вибір технічної структури та  розробляти  прикладне програмне 

забезпечення для мікропроцесорних систем управління на базі локальних засобів 

автоматизації, промислових логічних контролерів та програмованих логічних матриць 

і сигнальних процесорі 

 + +  

Здатність брати участь в проектуванні систем автоматизації, мати базові знання зі 

змісту і правил оформлення проектних матеріалів, склад та послідовність виконання 

проектних робіт з врахуванням вимог відповідних нормативно-правових 

+ +  + 

Здатність демонструвати знання і практичні навички програмування та використання 

прикладних та спеціалізованих комп’ютерно-інтегрованих середовищ для вирішення 

задач автоматизації 

+ +   

Здатність розуміти і враховувати соціальні, екологічні, етичні, економічні аспекти, 

вимоги охорони праці, виробничої санітарії і пожежної безпеки під час формування 

технічних рішень 

+ +  + 

Здатність продемонструвати знання і розуміння комерційного та економічного 

контексту для проектування систем автоматизації 
+    
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Матриця відповідності визначених Стандартом результатів навчання та компетентностей 
 

Програмні 

результати 

навчання 

Компетентності 

Інтегральна 

компе-

тентність 

Загальні компетентності Спеціальні (фахові) компетентності 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 +  +           +    + +      +   

2 +  +    +        +  +   +        

3 +  +   +  +        +         +   

4 +  +         + +    +           

5 +  +     +          + +         

6 +     + +     + +      +      +   

7 +  +          +       +    +    

8 +      + +    + +        +  + +    

9 +   + +                 + + +    

10 +     + +     + +          + +    

11 +  +   +              + + + + +    

12 +   +       +  +            +   

13 +        + +                +  

14 + +                         + 

 

 

 
 


