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І Преамбула 

 

Стандарт вищої освіти України для першого (бакалаврського) рівня галузі 

знань 13 – Механічна інженерія, спеціальності 136 – Металургія. Затверджений 

наказом Міністерства освіти і науки України від 04.10.2018 р. № 1072. 

 

Стандарт розроблено членами підкомісії зі спеціальності 136 «Металургія» 

Науково-методичної комісії №7 з біології, природничих наук та математики сектору 

вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України. 

 

Розробники Стандарту: 

 

Тараканов  

Аркадій 

Костянтинович 

голова підкомісії 

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри 

металургії чавуну Національної металургійної академії 

України; 

 

Лисенко  

Тетяна  

Володимирівна 

заступник голови 

підкомісії 

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри 

технології управління ливарними процесами Одеського 

національного політехнічного університету; 

 

Бахрушин 

Володимир  

Євгенович 

доктор фізико-математичних наук, професор, професор 

кафедри системного аналізу та обчислювальної математики 

Запорізького національного технічного університету; 
 

Залучені фахівці: 

 

Єрьомін 

Олександр 

Олегович 

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри 

екології, теплотехніки та охорони праці Національної 

металургійної академії України; 
Ямшинський 

Михайло 

Михайлович 

 

кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри 

ливарного виробництва чорних та кольорових металів 

Національного технічного університету України «Київський 

політехнічний інститут»; 

Ягольник  

Максим 

Вікторович 

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри металургії 

чавуну Національної металургійної академії України. 

  

           Стандарт розглянуто та схвалено на засіданні підкомісії зі спеціальності 136 

«Металургія» Науково-методичної комісії №7 з біології, природничих наук та 

математики сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і 

науки України 15.06. 2016 р., протокол №2. 

            

Стандарт розглянуто на засіданні сектору вищої освіти Науково-методичної 

ради Міністерства освіти і науки України  15.12.2016 р., протокол №8 . 
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          Фахову експертизу проводили: 

 

Найдек 

Володимир 

Леонтійович 

голова експертної ради Державної атестаційної комісії 

України, академік Національної академії наук України; 

 

Ковальченко 

Михайло  

Савич  

керівник відділу Інституту проблем матеріалознавства 

Національної академії наук України, доктор технічних наук 

професор; 
Критська  

Тетяна 

Володимирівна 

 

завідувач кафедри металургії Запорізької державної 

технічної академії, доктор технічних наук професор. 

 

          Методичну експертизу проводили: 

 

Захарченко  

Вадим 

Миколайович  

доктор технічних наук, професор, проректор з науково-

педагогічної роботи, Національний університет «Одеська 

морська академія»;  
Калашнікова 

Світлана 

Андріївна 

доктор педагогічних наук, професор, директор Інституту 

вищої освіти Національної академії педагогічних наук 

України, голова Національної команди експертів;  
Таланова  

Жаннета 

Василівна 

доктор педагогічних наук, доцент, старший науковий 

співробітник, менеджер з аналітичної роботи Національного 

Еразмус+ офісу в Україні; 

Луговий 

Володимир 

Іларіонович 

 

доктор педагогічних наук, професор; дійсний член НАПН 

України, перший віце-президент НАПН України. 

          Стандарт розглянуто Федерацією металургів України та Федерацією 

роботодавців України.  

 

Стандарт розглянуто після надходження всіх зауважень і пропозицій та 

схвалено на засіданні підкомісії зі спеціальності 136 «Металургія» Науково-

методичної комісії № 7 з біології, природничих наук та математики Науково-

методичної ради Міністерства освіти і науки України 25.04.2018 р., протокол № 5. 
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        II Загальна характеристика 

 

Рівень вищої 

освіти 

Перший (бакалаврський) рівень. 

Ступінь, що 

присвоюється 

Бакалавр 

Назва галузі 

знань 

13 – Механічна інженерія 

Назва 

спеціальності 

136 – Металургія 

Спеціалізації Визначаються закладом вищої освіти  

Обмеження 

щодо форм 

навчання 

Відсутні 

Кваліфікація 

освітня, що 

присвоюється 

Бакалавр з Металургії 

Кваліфікація в 

дипломі 

Ступінь вищої освіти – Бакалавр. 

Спеціальність – 136 – Металургія. 

Спеціалізація – (зазначити назву спеціалізації). 

Освітня програма – (зазначити назву). 

Опис 

предметної 

області 

Об’єкт вивчення: наукові основи, технології та обладнання 

металургії (відповідно до спеціалізації). 

Ціль навчання: підготовка фахівців, здатних розробляти і 

використовувати сучасні технології виробництва металів та 

іншої продукції металургії. 

Теоретичний зміст предметної області: теоретичні основи 

процесів металургійного виробництва.  

Методи, методики та технології: експериментальні методи 

дослідження матеріалів і процесів, методи моделювання, 

спеціальні методи (відповідно до спеціалізації), технології 

виробництва (відповідно до спеціалізації). 

Інструменти та обладнання: експериментальне обладнання, 

вимірювальні інструменти й технологічне обладнання металургії 

згідно зі спеціалізацією, спеціалізоване програмне забезпечення. 

Академічні 

права 

випускників 

Мають право продовжити навчання на другому (магістерському) 

рівні вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікації в системі 

післядипломної освіти. 

 

       III 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 у межах попередньої освітньої програми 

підготовки молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста). 
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 Мінімум 50% обсягу освітньої програми має бути спрямовано на забезпечення 

загальних та спеціальних (фахових) компетентностей за спеціальністю, визначених 

Стандартом вищої освіти. 

 

        IV Перелік компетентностей випускника 

 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми металургії у професійній діяльності або у процесі 

навчання, що передбачає застосування теоретичних положень та 

методів інженерії і характеризується комплексністю та 

невизначеністю умов 

Загальні 

компетентності  

 

К01.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. 

К02. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних 

робіт. 

К03. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

К04. Здатність працювати в команді.  

К05. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

К06. Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій.  

К07. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і 

письмово. 

К08. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

К09. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

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. 

К11. Навички здійснення безпечної діяльності, прагнення до 

збереження навколишнього середовища. 

К12. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

К13. Здатність приймати обґрунтовані рішення.  

К14. Здатність планувати та управляти часом. 

К15. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

Спеціальні 

(фахові, 

предметні) 

компетентності 

 

К16. Здатність застосовувати системний підхід до вирішення 

проблем металургії. 

К17. Здатність вирішувати типові інженерні завдання відповідно 

до спеціалізації. 

К18. Критичне осмислення наукових фактів, концепцій, теорій, 

принципів і методів, необхідних для професійної діяльності в 

сфері металургії. 
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К19. Здатність застосовувати і інтегрувати знання на основі 

розуміння інших інженерних спеціальностей. 

К20. Здатність застосовувати наукові і інженерні методи, а також 

комп'ютерне програмне забезпечення для вирішення типових та 

комплексних завдань металургії за спеціалізацією, у тому числі в 

умовах невизначеності. 

К21.Здатність демонструвати творчий та інноваційний потенціал 

в синтезі рішень і в розробці проектів в металургії. 

К22. Здатність виявляти, класифікувати і описувати ефективність 

систем, компонентів і процесів в металургії на основі 

використання аналітичних методів і методів моделювання. 

К23. Усвідомлення контекстів, в яких можуть бути застосовані 

знання металургії (наприклад, управління процесами та 

обладнанням, менеджмент, розробка технології тощо). 

К24. Здатність визначити та дослідити проблему у сфері 

спеціалізації, а також ідентифікувати обмеження, зокрема ті, що 

пов’язані з питаннями сталого розвитку, охорони природи, 

здоров'я і безпеки та  з оцінками ризиків. 

К25. Усвідомлення характеристик специфічних матеріалів, 

обладнання, процесів та продуктів відповідної спеціалізації. 

К26. Здатність працювати з технічною невизначеністю. 

К27. Здатність використовувати математичні принципи і методи, 

необхідні для підтримки спеціалізації в металургії. 

К28. Здатність управляти комплексними діями або проектами 

відповідно до спеціалізації для забезпечення досягнення 

поставленої мети з урахуванням всіх аспектів вирішуваної 

проблеми, у тому числі пов’язаних із виробництвом, 

експлуатацією, технічним обслуговуванням та утилізацією.  

К29. Здатність забезпечувати якість продукції. 

К30. Усвідомлення комерційного та економічного контекстів 

діяльності; здатність ідентифікувати фактори, що впливають на 

витрати в планах і проектах, відповідно до спеціалізації, та 

керувати ними; здатність застосовувати методи управління, 

адекватні поставленим цілям та завданням. 

К31. Усвідомлення вимог до діяльності в сфері спеціалізації, 

зумовлених необхідністю забезпечення сталого розвитку. 

К32. Усвідомлення питань інтелектуальної власності та 

контрактів у металургії. 

К33.Здатність реалізовувати концепції  ощадливого виробництва 

та загальні принципи зниження виробничих витрат у металургії, 

а також впроваджувати ресурсозберігаючі технології, які 

дозволяють акумулювати ресурси, спрямовані на досягнення 

цілей в усіх напрямках діяльності металургійного підприємства. 

К34. Здатність застосовувати кращі світові практики, стандарти 

діяльності у металургії за спеціалізацією. 

         V Нормативний зміст підготовки бакалавра, сформульований у термінах 

результатів навчання 
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Програмні результати навчання 

ПР01. Концептуальні знання і розуміння фундаментальних наук, що лежать в основі 

відповідної спеціалізації металургії, на рівні, необхідному для досягнення інших 

результатів освітньої програми. 

ПР02. Знання і розуміння інженерних наук, що лежать в основі спеціалізації, на 

рівні, необхідному для досягнення інших результатів програми, у тому числі 

достатня обізнаність в їх останніх досягненнях.  

ПР03. Передові знання принаймі за однією зі спеціалізацій в металургії. 

ПР04. Вміння виявляти, формулювати і вирішувати типові та складні й 

непередбачувані інженерні завдання і проблеми відповідно до спеціалізації, що 

включає збирання та інтерпретацію інформації (даних), вибір і використання 

відповідних обладнання, інструментів та методів, застосування інноваційних 

підходів 

ПР05. Розуміння важливості нетехнічних обмежень, пов’язаних із суспільством, 

здоров'ям і безпекою, охороною навколишнього середовища, економікою, 

промисловістю. 

ПР06. Вміння обирати і застосовувати придатні типові методи досліджень 

(аналітичні, розрахункові, моделювання, експериментальні); правильно 

інтерпретувати результати таких досліджень та робити висновки. 

ПР07. Вміння здійснювати пошук літератури, консультуватися і критично 

використовувати наукові бази даних та інші відповідні джерела інформації з метою 

детального вивчення і дослідження інженерних питань відповідно до спеціалізації. 

ПР08. Вміння розробляти і проектувати, відповідно до спеціалізації, складні вироби, 

процеси і системи, які задовольняють встановлені вимоги, що передбачає 

обізнаність про нетехнічні (суспільство, здоров'я і безпека, навколишнє середовище, 

економіка) аспекти, обрання і застосовування адекватної методології проектування, 

у тому числі інструментами автоматизованого проектування. 

ПР9. Вміння обирати і використовувати системи управління і організації 

виробництва згідно із спеціалізацією.  

ПР10. Розуміння особливостей матеріалів, що застосовуються, обладнання та 

інструментів, інженерних технологій і процесів, а також їх обмежень відповідно до 

спеціалізації. 

ПР11. Вміння поєднувати теорію і практику для вирішення інженерних завдань 

відповідної спеціалізації металургії. 

ПР12. Вміння демонструвати розуміння проблем здоров'я, безпеки і правових 

питань та відповідних обов'язків згідно із спеціалізацією, соціальних та екологічних 

наслідків технічних рішень, відповідальності та обов’язків щодо дотримання 

кодексу професійної етики і норм інженерної практики. 

ПР13. Вміння застосовувати стандарти інженерної діяльності відповідно до 

спеціалізації. 

ПР14. Вміння ефективно формувати комунікаційну стратегію і спілкуватися 

державною та іноземною мовами з питань інформації, ідей, проблем та рішень, що 

стосуються спеціалізації, з інженерним співтовариством і суспільством загалом. 

ПР15. Готовність до подальшого навчання з високим рівнем автономності. 

ПР16. Розуміння широкого міждисциплінарного контексту металургії. 

ПР17. Вміння брати на себе відповідальність за прийняття рішень у 

непередбачуваних умовах. 
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ПР18. Готовність відповідати за професійний розвиток окремих осіб та/або груп 

осіб. 

ПР19. Вміння впроваджувати автоматизовані інструменти управління в усіх 

напрямках діяльності. 

ПР20. Вміння перетворювати нові ідеї в бізнес-проекти та успішно їх презентувати 

аудиторії. 

ПР21. Вміння застосовувати концепції бережливого виробництва та загальні 

принципи зниження виробничих витрат у металургії. 

ПР22. Навички прийняття рішень в нестандартних ситуаціях, зокрема, рішень, 

спрямованих на усунення або запобігання виникненню несприятливого (кризового, 

аварійного) стану металургійного обладнання.  

ПР23. Розуміння питань впровадження ресурсозберігаючих технологій, які 

дозволяють акумулювати ресурси, спрямовані на досягнення цілей в усіх напрямках 

діяльності металургійного підприємства 

ПР24. Розуміння кращих світових практик і стандартів діяльності та навички 

застосовувати їх у металургійній галузі України. 

 

 

       VI Форми атестації здобувачів першого (бакалаврського) ступеня вищої 

освіти 

 

Форми атестації 

здобувачів 

вищої освіти 

Атестація здійснюється у формі публічного захисту 

кваліфікаційного проекту (кваліфікаційної роботи) 

Вимоги до 

кваліфікаційної 

роботи 

Кваліфікаційний проект (кваліфікаційна робота) має 

передбачати розв’язання спеціалізованого завдання або 

практичної проблеми відповідної спеціалізації металургії, що 

характеризується комплексністю та невизначеністю умов, із 

застосуванням теорій та методів металургії. 

Кваліфікаційний проект (кваліфікаційна робота) має бути 

перевірена на плагіат. 

Кваліфікаційний проект (кваліфікаційна робота) має бути 

розміщена на сайті закладу вищої освіти або його структурного 

підрозділу, або у репозитарії закладу вищої освіти. 

 

      VII Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості  

вищої освіти 

В 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; 

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

педагогічних працівників закладу вищої освіти та регулярне оприлюднення 

результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті вищого навчального закладу, 

на інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб; 
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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 закладу 

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 Стандарт 

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» 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]; 

 

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]; 

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/
http://ihed.org.ua/images/doc/%2004_2016_ESG_2015.pdf
http://ihed.org.ua/images/doc/%2004_2016_ESG_2015.pdf
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- 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]; 

- Професійний стандарт на професійну назву роботи «Інженер конвертерного 

виробництва» (FMUMET003). Розробники: Федерація роботодавців України; 

Галузева Рада з розробки професійних стандартів і стратегії розвитку професійних 

кваліфікацій Федерації металургів України [Режим доступу:  

http://fedmet.org/files/PSEngineer.pdf]; 

- Професійний стандарт на професійну назву роботи (посаду) «Майстер 

конвертерного виробництва» (FMUMET004). Розробники: Федерація роботодавців 

України; Галузева Рада з розробки професійних стандартів і стратегії розвитку 

професійних кваліфікацій Федерації металургів України [Режим доступу:   

http://fedmet.org/files/PSMaster.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://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://fedmet.org/files/PSEngineer.pdf
http://fedmet.org/files/PSMaster.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
http://www.unideusto.org/tuningeu/
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Пояснювальна записка 

 

Стандарт вищої освіти задає обов’язкові компетентності та результати навчання 

бакалаврів зі спеціальності 136 – Металургія. Вони узгоджені між собою та відповідають 

дескрипторам Національної рамки кваліфікацій (НРК). Таблиця 1 показує відповідність 

визначених Стандартом компетентностей та дескрипторів НРК. В таблиці 2 показана 

відповідність результатів навчання компетентностям. 

  Заклад вищої освіти самостійно визначає перелік дисциплін, практик та інших 

видів освітньої діяльності, необхідний для набуття означених Стандартом 

компетентностей і результатів навчання. Заклади вищої освіти при формуванні освітніх 

програм можуть задавати додаткові вимоги до компетентностей і результатів навчання. 

Заклади вищої освіти мають право вводити додаткові форми атестації здобувачів вищої 

освіти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 1 

Матриця відповідності визначених Стандартом компетентностей 

дескрипторам НРК 

Класифікація компетентностей за НРК Знання Уміння Комунікація 
Автономія та 

відповідальність 

Загальні компетентності 
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К01. 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. 

 

+ + + 

К02. Здатність оцінювати та забезпечувати 

якість виконуваних робіт. 
+ +  + 

К03. Здатність вчитися і оволодівати 

сучасними знаннями. 
+ + +  

К04. Здатність працювати в команді.   + +  

К05. Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 
+ + +  

К06. Навички використання інформаційних і 

комунікаційних технологій.  
 + +  

К07. Здатність спілкуватися державною мовою 

як усно, так і письмово. 
+ + +  

К08. Здатність до адаптації та дії в новій 

ситуації. 
 +  + 

К09. Здатність до абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу. 
+ +   

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. 

+ +  + 

К11. Навички здійснення безпечної діяльності, 

прагнення до збереження навколишнього 

середовища. 

+ +  + 

К12. Здатність генерувати нові ідеї 

(креативність). 
+ +   

К13. Здатність приймати обґрунтовані рішення.  +  + 

К14. Здатність планувати та управляти часом.  + + + 

К15. Здатність спілкуватися іноземною мовою. + + +  

Спеціальні (фахові) компетентності 

К16. Здатність застосовувати системний підхід 

до вирішення проблем металургії. 
+ +   

К17. Здатність вирішувати типові інженерні 

завдання відповідно до спеціалізації. 
+ +   

К18. Критичне осмислення наукових фактів, 

концепцій, теорій, принципів і методів, 

необхідних для професійної діяльності в сфері 

металургії. 

+ +   

К19. Здатність застосовувати і інтегрувати 

знання і розуміння інших інженерних 

спеціальностей. 

+ + +  

К20. Здатність застосовувати наукові і 

інженерні методи, а також комп'ютерне 
+ +   
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програмне забезпечення для вирішення 

типових та комплексних завдань металургії за 

спеціалізацією, у тому числі в умовах 

невизначеності. 

К21. Здатність демонструвати творчий та 

інноваційний потенціал в синтезі рішень і в 

розробці проектів в металургії. 

+ +  + 

К22. Здатність виявляти, класифікувати і 

описувати ефективність систем, компонентів і 

процесів в металургії на основі використання 

аналітичних методів і методів моделювання. 

+ +   

К23. Усвідомлення контекстів, в яких можуть 

бути застосовані знання металургії (наприклад, 

управління процесами та обладнанням, 

менеджмент, розробка технології тощо). 

+ + +  

К24. Здатність визначити та дослідити 

проблему у сфері спеціалізації, а також 

ідентифікувати обмеження, зокрема ті, що 

пов’язані з питаннями сталого розвитку, 

охорони природи, здоров'я і безпеки та  з 

оцінками ризиків. 

+ +  + 

К25. Усвідомлення характеристик специфічних 

матеріалів, обладнання, процесів та продуктів 

відповідної спеціалізації. 

+   + 

К26. Здатність працювати з технічною 

невизначеністю. 
+ +   

К27.Здатність використовувати математичні 

принципи і методи, необхідні для підтримки 

спеціалізації в металургії. 

+ +   

К28. Здатність управляти комплексними діями 

або проектами відповідно до спеціалізації для 

забезпечення досягнення поставленої мети з 

урахуванням всіх аспектів вирішуваної 

проблеми, у тому числі пов’язаних із 

виробництвом, експлуатацією, технічним 

обслуговуванням та утилізацією. 

+ + + + 

К29. Здатність забезпечувати якість продукції. +  + + 

К30. Усвідомлення комерційного та 

економічного контекстів діяльності; здатність 

ідентифікувати фактори, що впливають на 

витрати в планах і проектах, відповідно до 

спеціалізації, та керувати ними; здатність 

застосовувати методи управління, адекватні 

поставленим цілям та завданням. 

+  + + 

К31. Усвідомлення вимог до діяльності в сфері 

спеціалізації, зумовлених необхідністю 

забезпечення сталого розвитку. 

 + + + 

К32. Усвідомлення питань інтелектуальної 

власності та контрактів у металургії. 
+  + + 

К33. Здатність реалізовувати концепції 

бережливого виробництва та загальні принципи 

зниження виробничих витрат у металургії, а 

також впроваджувати ресурсозберігаючі 

технології, які дозволяють акумулювати 

 +  + 
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ресурси, спрямовані на досягнення цілей в усіх 

напрямках діяльності металургійного 

підприємства. 

К34. Здатність застосовувати кращі світові 

практики, стандарти діяльності у металургії за 

спеціалізацією. 

 + +  



 

Таблиця 2  

Матриця відповідності визначених Стандартом результатів навчання та компетентностей 
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1
 

К
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К
3
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К
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ПР01. Концептуальні 

знання і розуміння 

фундаментальних 

наук, що лежать в 

основі відповідної 

спеціалізації 

металургії, на рівні, 

необхідному для 

досягнення інших 

результатів освітньої 

програми. 

+   +      +    +    +   +   +    + +  +    + 

ПР02. Знання і 

розуміння 

інженерних наук, що 

лежать в основі 

спеціалізації, на рівні, 

необхідному для 

досягнення інших 

результатів програми, 

у тому числі достатня 

обізнаність в їх 

останніх 

досягненнях. 

+   +      +   + +    + + + +   + +   + +  + +   + 

ПР03. Передові 

знання принаймі за 

однією зі 

спеціалізацій в 

металургії. 

+   +         +      +   +   +      +    + 

ПР04. Вміння 

виявляти, 

формулювати і 

вирішувати типові та 

складні й 

непередбачувані 

+    + +        +   + +    +   +          + 
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інженерні завдання і 

проблеми відповідно 

до спеціалізації. 

ПР05. Розуміння 

важливості 

нетехнічних 

обмежень, пов’язаних 

із суспільством, 

здоров'ям і безпекою, 

охороною 

навколишнього 

середовища, 

економікою, 

промисловістю. 

+ +       +  + +             +      +   +  

ПР06. Вміння 

обирати і 

застосовувати 

придатні типові 

методи досліджень 

(аналітичні, 

розрахункові, 

моделювання, 

експериментальні); 

правильно 

інтерпретувати 

результати таких 

досліджень та робити 

висновки. 

+             +       +  +     +    +    

ПР07. Вміння 

здійснювати пошук 

літератури, 

консультуватися і 

критично 

використовувати 

наукові бази даних та 

інші відповідні 

джерела інформації з 

метою детального 

вивчення і 

дослідження 

інженерних питань 

відповідно до 

+   +   +      +      +      +  +        + 
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спеціалізації. 

ПР08. Вміння 

розробляти і 

проектувати, 

відповідно до 

спеціалізації, складні 

вироби, процеси і 

системи, які 

задовольняють 

встановлені вимоги, 

що передбачає 

обізнаність про 

нетехнічні 

(суспільство, здоров'я 

і безпека, 

навколишнє 

середовище, 

економіка) аспекти, 

обрання і 

застосовування 

адекватної 

методології 

проектування, у тому 

числі інструментами 

автоматизованого 

проектування. 

+ +    +     +       +    +       + +    +  

ПР9. Вміння обирати 

і використовувати 

системи управління і 

організації 

виробництва згідно із 

спеціалізацією. 

+    +  +        +       +       +      + 

ПР10. Розуміння 

особливостей 

матеріалів, що 

застосовуються, 

обладнання та 

інструментів, 

інженерних 

технологій і процесів, 

а також їх обмежень 

відповідно до 

+         +              +  +         + 
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спеціалізації. 

ПР11. Вміння 

поєднувати теорію і 

практику для 

вирішення 

інженерних завдань 

відповідної 

спеціалізації 

металургії. 

+     +    +       +  +  +       +       + 

ПР12. Вміння 

демонструвати 

розуміння проблем 

здоров'я, безпеки і 

правових питань та 

відповідних 

обов'язків згідно із 

спеціалізацією, 

соціальних та 

екологічних наслідків 

технічних рішень, 

відповідальності та 

обов’язків щодо 

дотримання кодексу 

професійної етики і 

норм інженерної 

практики. 

+ +         + +             +     + + + + +  

ПР13. Вміння 

застосовувати норми 

інженерної діяльності 

відповідно до 

спеціалізації. 

+  +         +                   + +   + 

ПР14. Вміння 

ефективно формувати 

комунікаційну 

стратегію і 

спілкуватися 

державною та 

іноземною мовами з 

питань інформації, 

ідей, проблем та 

рішень, що 

стосуються 

+    +   +   +     +    +            +   + 
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спеціалізації, з 

інженерним 

співтовариством і 

суспільством 

загалом. 

ПР15. Готовність до 

подальшого навчання 

з високим рівнем 

автономності. 

+   +         +      +   +             + 

ПР16. Розуміння 

широкого 

міждисциплінарного 

контексту металургії. 

+         +       +   +  +  +      +      

ПР17. Вміння брати 

на себе 

відповідальність за 

прийняття рішень у 

непередбачуваних 

умовах. 

+             +             +         

ПР18. Готовність 

відповідати за 

професійний 

розвиток окремих 

осіб та/або груп осіб. 

+    +         +               + +      

ПР19. Вміння 

впроваджувати 

автоматизовані 

інструменти 

управління в усіх 

напрямках діяльності. 

+      +              +               

ПР20. Вміння 

перетворювати нові 

ідеї в бізнес-проекти 

та успішно їх 

презентувати 

аудиторії. 

+      +      +         +       +    +   

ПР21. Вміння 

застосовувати 

концепції 

бережливого 

виробництва та 

загальні принципи 

+           +             +         +  
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зниження 

виробничих витрат у 

металургії. 

ПР22. Навички 

прийняття рішень в 

нестандартних 

ситуаціях, зокрема, 

рішень, спрямованих 

на усунення або 

запобігання 

виникненню 

несприятливого 

(кризового, 

аварійного) стану 

металургійного 

обладнання.  

+        +   +         +      +         

ПР23. Розуміння 

питань впровадження 

ресурсозберігаючих 

технологій, які 

дозволяють 

акумулювати 

ресурси, спрямовані 

на досягнення цілей в 

усіх напрямках 

діяльності 

металургійного 

підприємства. 

+           +             +         +  

ПР24. Розуміння 

кращих світових 

практик і стандартів 

діяльності та навички 

застосовувати їх у 

металургійній галузі 

України. 

+   +               +       +         + 

 


