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І Преамбула 

Стандарт вищої освіти України: перший (бакалаврський) рівень, галузь знань 

13 – Механічна інженерія, спеціальність 131 – Прикладна механіка. 

Затверджено і введено в дію наказом Міністерства освіти і науки України від 

20.06.2019 р. № 865. 

 

Стандарт розроблено членами підкомісії зі спеціальності 131 Прикладна 

механіка Науково-методичної комісії № 9 з інженерії сектору вищої освіти 

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

 

- Анісімов Володимир Миколайович, доктор технічних наук, професор, 

професор кафедри машинобудування та інженерної механіки Державного вищого 

навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний університет»; 

- Баранов Олег Олегович, кандидат технічних наук, доцент, доцент 

кафедри теоретичної механіки, машинознавства та роботомеханічних систем 

Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський 

авіаційний інститут»; 

- Бобир Микола Іванович, доктор технічних наук, професор, директор 

механіко-машинобудівного інституту Національного технічного університету 

України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; 

- Панчук Віталій Георгійович, доктор технічних наук, професор завідувач 

кафедри комп’ютеризованого машинобудівного виробництва Івано-Франківського 

національного технічного університету нафти і газу. 

- Пермяков Олександр Анатолійович, доктор технічних наук, професор, 

професор кафедри технології машинобудування та металорізальних верстатів 

Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»; 

- Приходько Олександр Анатолійович, доктор фізико-математичних наук, 

професор, завідувач кафедри механотроніки Дніпропетровського національного 

університету імені Олеся Гончара; 

- Саленко Олександр Федорович, доктор технічних наук, професор, 

завідувач кафедри процесів і обладнання механічної та фізико-технічної обробки 

Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського; 

 

Стандарт розглянуто та схвалено на засіданні робочої групи підкомісії зі 

спеціальності зі спеціальності 131 Прикладна механіка Науково-методичної комісії 

№ 9 з інженерії 24.11.2016 р., протокол № 2. 

 

Стандарт розглянуто та схвалено на засіданні сектору вищої освіти Науково-

методичної ради Міністерства освіти і науки України 24.01.2017р., протокол № 11. 

 

Фахову експертизу проводили: 

1 Кіндрачук Мирослав Васильович – завідувач кафедри машинознавства 

Національного авіаційного університету, д.т.н., проф., член-кор. НАН України; 

2 Козлов Леонід Геннадійович – завідувач кафедри технології та автоматизації 

машинобудування Вінницького національного технічного університету, д.т.н., 

проф.; 
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3 Штерн Михайло Борисович – завідувач відділом реологічних та фізико-

хімічних основ технології порошкових матеріалів Інституту проблем 

матеріалознавства ім. І. М. Францевича, д.т.н., проф., член-кореспондент НАН 

України. 

Методичну експертизу проводили: 

1. Добко Тарас Дмитрович, доктор філософії, перший проректор Українського 

католицького університету;  

2. Таланова Жаннета Василівна, доктор педагогічних наук, доцент, с.н.с., 

менеджер з аналітичної роботи Національного Еразмус+ офісу в Україні. 

3. Захарченко Вадим Миколайович, доктор технічних наук, професор, 

проректор з науково-педагогічної роботи Національного університету «Одеська 

морська академія»;  

4. Калашнікова Світлана Андріївна, доктор педагогічних наук, професор, 

директор Інституту вищої освіти НАПН України, голова Національної команди 

експертів;  

 

Стандарт розглянуто Федерацією роботодавців України. 

 

Стандарт розглянуто після надходження усіх зауважень та пропозицій та 

схвалено на засіданні підкомісії зі спеціальності 131 Прикладна механіка Науково-

методичної комісії № 9 з інженерії сектору вищої освіти Науково-методичної ради 

Міністерства освіти і науки України від 26.12.2018 р., протокол № 4. 

 

Стандарт погоджено рішенням Національного агентства із забезпечення якості 

вищої освіти від 21.05.2019 р. протокол № 5. 
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ІІ Загальна характеристика 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) рівень 

Ступінь вищої освіти Бакалавр 

Галузь знань 13 Механічна інженерія 

Спеціальність 131 Прикладна механіка 

Обмеження щодо форм 

навчання 
Без обмежень 

Освітня кваліфікація 
Бакалавр з прикладної механіки за спеціалізацією 

(зазначити назву спеціалізації за наявності) 

Кваліфікація в дипломі 

Ступінь вищої освіти – Бакалавр  

Спеціальність – 131 Прикладна механіка 

Спеціалізація – (зазначити назву спеціалізації за 

наявності) 

Освітня програма – (зазначити назву) 

Опис предметної області 

- об’єкт діяльності: конструкції, машини, 

устаткування, механічні і біомеханічні системи та 

комплекси, процеси їх конструювання, виготовлення, 

дослідження та експлуатації; 

- цілі навчання: професійна інженерна діяльність 

в галузі проектування, виробництва та експлуатації 

технічних систем, машин і устаткування, робото-

технічних засобів  та комплексів, розробки 

технологій машинобудівних виробництв; 

- теоретичний зміст предметної області:  

загальні закони теоретичної механіки та їх прикладні 

застосування, теоретичні засади конструювання 

машин, технологій машинобудівних виробництв, 

механіки рідини і газів, деталей машин і 

конструкцій, прогнозування експлуатаційних 

властивостей технічних систем; 

- методи, методики та технології: фізико-

математичні методи розрахунку статики, динаміки та 

стійкості елементів і конструкцій; аналітичні, 

чисельні та алгоритмічні методи моделювання 

кінематики та динаміки машин, аналізу напружено-

деформованого стану елементів конструкцій; 

методики проектування, контролю, дослідження, 

розробки технологій виготовлення і складання 

елементів машин та конструкцій; інформаційні 

технології в інженерних дослідженнях, проектуванні 

і виробництві; методи та засоби числового 
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програмного керування технологічного обладнання; 

технології автоматизованих машинобудівних 

виробництв; 

- інструменти та обладнання: верстати, 

інструменти, технологічні та контрольні пристрої, 

контрольно-вимірювальні засоби, системи числового 

програмного керування, приводи верстатних та 

робото-технічних систем. 

Академічні права 

випускників 

Мають право продовжити навчання на другому 

(магістерському)  рівні вищої освіти та набувати  

додаткові кваліфікації в системі післядипломної 

освіти. 

ІІІ Обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття ступеня вищої освіти  

бакалавра 

Обсяг освітньої програми на базі повної загальної середньої освіти 

становить 240 кредитів ЄКТС; 

Для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі ступеня молодшого 

бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст») заклад вищої 

освіти має право визнати та перезарахувати: 

- не більше 120 кредитів ЄКТС, отриманих в межах попередньої освітньої 

програми підготовки молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста) за 

спеціальностями галузі 13 Механічна інженерія; 

- не більше 60 кредитів ЄКТС для всіх інших спеціальностей. 

Мінімум 50% обсягу освітньої програми має бути спрямовано на забезпечення 

загальних та спеціальних (фахових) компетентностей за спеціальністю, 

визначених стандартом вищої освіти. 

Мінімальний обсяг практики за весь період навчання 6 кредитів ЄКТС. 

ІV Перелік компетентностей випускника 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми в прикладній механіці або у процесі 

навчання, що передбачає застосування певних теорій та 

методів механічної інженерії і характеризується 

комплексністю та невизначеністю умов. 

Загальні 

компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу. 

ЗК2. Знання та розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності. 

ЗК3. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

ЗК4. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях. 

ЗК5. Здатність працювати в команді.  

ЗК6. Визначеність і наполегливість щодо поставлених 

завдань і взятих обов’язків. 
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ЗК7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними 

знаннями. 

ЗК8. Здатність спілкуватися іноземною мовою.  

ЗК9. Навички використання інформаційних і 

комунікаційних технологій. 

ЗК10. Навички здійснення безпечної діяльності. 

ЗК11. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

ЗК12. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 

ЗК13. Здатність оцінювати та забезпечувати якість 

виконуваних робіт. 

ЗК14. 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. 

ЗК15. Здатність зберігати та примножувати моральні, 

культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на 

основі розуміння історії та закономірностей розвитку 

предметної області, її місця у загальній системі знань про 

природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і 

технологій, використовувати різні види та форми рухової 

активності для активного відпочинку та ведення здорового 

способу життя. 

Спеціальні 

(фахові, 

предметні) 

компетентності 

ФК1. Здатність аналізу матеріалів, конструкцій та процесів 

на основі законів, теорій та методів математики, 

природничих наук і прикладної механіки. 

ФК2. Здатність робити оцінки параметрів працездатності 

матеріалів, конструкцій і машин в експлуатаційних умовах та 

знаходити відповідні рішення для забезпечення заданого 

рівня надійності конструкцій і процесів, в тому числі і за 

наявності деякої невизначеності.  

ФК3. Здатність проводити технологічну і техніко-

економічну оцінку ефективності використання нових 

технологій і технічних засобів.  

ФК4. Здатність здійснювати оптимальний вибір 

технологічного обладнання, комплектацію технічних 

комплексів, мати базові уявлення про правила їх експлуатації. 

ФК5. Здатність використовувати аналітичні та чисельні 

математичні методи для вирішення задач прикладної 

механіки, зокрема здійснювати розрахунки на міцність, 

витривалість, стійкість, довговічність, жорсткість в процесі 

статичного та динамічного навантаження з метою оцінки 

надійності деталей і конструкцій машин. 

ФК6. Здатність виконувати технічні вимірювання, 

одержувати, аналізувати та критично оцінювати результати 
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вимірювань. 

ФК7. Здатність застосовувати комп’ютеризовані системи 

проектування (CAD), виробництва (CAM), інженерних 

досліджень (CAE) та спеціалізоване прикладне програмне 

забезпечення для вирішення інженерних завдань з 

прикладної механіки.  

ФК8. Здатність до просторового мислення і відтворення 

просторових об’єктів, конструкцій та механізмів у вигляді 

проекційних креслень та тривимірних геометричних 

моделей. 

ФК9. Здатність представлення результатів своєї інженерної 

діяльності з дотриманням загальноприйнятих норм і 

стандартів. 

ФК10. Здатність описувати та класифікувати широке коло 

технічних об’єктів та процесів, що ґрунтується на глибокому 

знанні та розумінні основних механічних теорій та практик, а 

також базових знаннях суміжних наук. 

V Нормативний зміст підготовки бакалаврів 

РН1) вибирати та застосовувати для розв’язання задач прикладної механіки 

придатні математичні методи; 

РН2) використовувати знання теоретичних основ механіки рідин і газів, 

теплотехніки та електротехніки для вирішення професійних завдань; 

РН3) виконувати розрахунки на міцність, витривалість, стійкість, 

довговічність, жорсткість деталей машин; 

РН4) оцінювати надійність деталей і конструкцій машин в процесі 

статичного та динамічного навантаження; 

РН5) виконувати геометричне моделювання деталей, механізмів і 

конструкцій у вигляді просторових моделей і проекційних зображень та 

оформлювати результат у виді технічних і робочих креслень; 

РН6) створювати і теоретично обґрунтовувати конструкції машин, 

механізмів та їх елементів на основі методів прикладної механіки, загальних 

принципів конструювання, теорії взаємозамінності, стандартних методик 

розрахунку деталей машин; 

РН7) застосовувати нормативні та довідкові дані для контролю відповідності 

технічної документації, виробів і технологій стандартам, технічним умовам та 

іншим нормативним документам;  

РН8) знати і розуміти основи інформаційних технологій, програмування, 

практично  використовувати прикладне програмне забезпечення для виконання 

інженерних розрахунків, обробки інформації та результатів експериментальних 

досліджень; 

РН9) знати та розуміти суміжні галузі (механіку рідин і газів, теплотехніку, 

електротехніку, електроніку) і вміти виявляти міждисциплінарні зв’язки 

прикладної механіки на рівні, необхідному для виконання інших вимог освітньої 

програми; 

РН10) знати конструкції, методики вибору і розрахунку, основи 

обслуговування і експлуатації приводів верстатного і робототехнічного 
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обладнання; 

РН11) розуміти принципи роботи систем автоматизованого керування 

технологічним обладнанням, зокрема мікропроцесорних, вибирати та 

використовувати оптимальні засоби автоматики; 

РН12) навички практичного використання комп’ютеризованих систем 

проектування (CAD), підготовки виробництва (САМ) та інженерних досліджень 

(CAE); 

РН13) оцінювати техніко-економічну ефективність виробництва; 

РН14) здійснювати оптимальний вибір обладнання та комплектацію технічних 

комплексів; 

РН15) враховувати при прийнятті рішень основні фактори техногенного 

впливу на навколишнє середовище і основні методи захисту довкілля, охорони 

праці та безпеки життєдіяльності; 

РН16) вільно спілкуватися з професійних питань усно і письмово державною 

та іноземною мовою, включаючи знання спеціальної термінології та навички 

міжособистісного спілкування; 

VІ Форми атестації здобувачів вищої освіти 

Форми атестації 

здобувачів вищої 

освіти 

Атестація здійснюється у формі публічного захисту 

кваліфікаційної роботи. 

Вимоги до 

кваліфікаційної 

роботи 

Кваліфікаційна робота має передбачати розв’язання 

складного спеціалізованого завдання або практичної 

проблеми прикладної механіки, що характеризується 

комплексністю та невизначеністю умов, із застосуванням 

теорій та методів механічної інженерії. 

Кваліфікаційна робота не повинна містити академічного 

плагіату, фабрикації та фальсифікації. 

Кваліфікаційна робота має бути оприлюднена на 

офіційному сайті закладу вищої освіти або його підрозділу, 

або у репозитарії закладу вищої освіти. 

Оприлюднення кваліфікаційних робіт, що містять 

інформацію з обмеженим доступом, здійснювати у 

відповідності до вимог чинного законодавства. 

VII Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої 

освіти 

У ЗВО 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 ЗВО, на інформаційних 
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стендах та в будь-який інший спосіб; 

4) забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і науково-

педагогічних працівників; 

5) забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього 

процесу, у тому числі самостійної роботи студентів, за кожною освітньою 

програмою; 

6) забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління 

освітнім процесом; 

7) забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені вищої 

освіти та кваліфікації; 

8) забезпечення дотримання академічної доброчесності працівниками 

закладів вищої освіти та здобувачами вищої освіти, у тому числі створення і 

забезпечення функціонування ефективної системи запобігання та виявлення 

академічного плагіату; 

9) інших процедур і заходів. 

Система забезпечення вищим навчальним закладом 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 НАЗЯВО, та міжнародним 

стандартам і рекомендаціям щодо забезпечення якості вищої освіти. 

IX Перелік нормативних документів, на яких базується стандарт вищої 

освіти 

А. Нормативні документи: 

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

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

3. Національний класифікатор України: «Класифікатор професій» 

ДК 003:2010.– К. : Видавництво «Соцінформ», 2010. 

4. Національна рамка кваліфікацій – http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1341-

2011-п.  

5. Перелік галузей знань і спеціальностей – 

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

6. Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти (Наказ 

МОН України від 01.06.2016 № 600 із змінами відповідно наказу МОН України 

від 21.12.2017  № 1648), 2017. 

 

Б. Корисні посилання: 

7. ESG –  

http://ihed.org.ua/images/pdf/standards-and-guidelines_for_qa_in_the_ehea_2015.pdf.  

8. ISCED (МСКО) 2011 –  

http://www.uis.unesco.org/education/documents/isced-2011-en.pdf.  

9. ISCED-F (МСКО-Г) 2013 –  

http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/isced-fields-of-education-training-

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-п
http://ihed.org.ua/images/pdf/standards-and-guidelines_for_qa_in_the_ehea_2015.pdf
http://www.uis.unesco.org/education/documents/isced-2011-en.pdf
http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/isced-fields-of-education-training-2013.pdf
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2013.pdf.  

10. TUNING (для ознайомлення зі спеціальними (фаховими) 

компетентностями та прикладами стандартів – http://www.unideusto.org/tuningeu/.  

11. Національний глосарій 2014 –  

http://ihed.org.ua/images/biblioteka/glossariy_Visha_osvita_2014_tempus-office.pdf.  

12. Рашкевич Ю.М. Болонський процес та нова парадигма вищої освіти –  

file:///D:/Users/Dell/Downloads/BolonskyiProcessNewParadigmHE.pdf.  

13. Розвиток системи забезпечення якості вищої освіти в Україні: 

інформаційно-аналітичний огляд –  

http://ihed.org.ua/images/biblioteka/Rozvitok_sisitemi_zabesp_yakosti_VO_UA_2015.

pdf.  

14. Розроблення освітніх програм: методичні рекомендації – 

http://ihed.org.ua/images/ 

biblioteka/rozroblennya_osv_program_2014_tempus-office.pdf 

 

 

 

Генеральний директор директорату   

вищої освіти і освіти дорослих                                                                 О. І. Шаров 

 

http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/isced-fields-of-education-training-2013.pdf
http://www.unideusto.org/tuningeu/
http://ihed.org.ua/images/biblioteka/glossariy_Visha_osvita_2014_tempus-office.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/2016%20год/НМК_НМР/AppData/Local/Users/User/AppData/Local/Microsoft/Downloads/BolonskyiProcessNewParadigmHE.pdf
http://ihed.org.ua/images/biblioteka/Rozvitok_sisitemi_zabesp_yakosti_VO_UA_2015.pdf
http://ihed.org.ua/images/biblioteka/Rozvitok_sisitemi_zabesp_yakosti_VO_UA_2015.pdf
http://ihed.org.ua/images/biblioteka/rozroblennya_osv_program_2014_tempus-office.pdf
http://ihed.org.ua/images/biblioteka/rozroblennya_osv_program_2014_tempus-office.pdf
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Таблиця 1 

Матриця відповідності визначених Стандартом компетентностей 

дескрипторам НРК 

 

Класифікація компетентностей за НРК Знання Уміння 
Комуні

кація 

Автономія 

та 

відповідаль

ність 

Загальні компетенції 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу. 
 +   

ЗК2. Знання та розуміння предметної області та 

розуміння професійної діяльності. 
+ +   

ЗК3. Вміння виявляти, ставити та вирішувати 

проблеми. 
+ +   

ЗК4. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях. 
+ +   

ЗК5. Здатність працювати в команді.   + + + 

ЗК6. Визначеність і наполегливість щодо поставлених 

завдань і взятих обов’язків. 
+ +  + 

ЗК7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними 

знаннями. 
+ +  + 

ЗК8. Здатність спілкуватися іноземною мовою.  + + +  

ЗК9. Навички використання інформаційних і 

комунікаційних технологій. 
+ + +  

ЗК10. Навички здійснення безпечної діяльності. + +  + 

ЗК11. Здатність діяти соціально відповідально та 

свідомо. 
 +  + 

ЗК12. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 
+ + +  

ЗК13. Здатність оцінювати та забезпечувати якість 

виконуваних робіт. 
+ +  + 

ЗК14. 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. 

+ +   

ЗК15. Здатність зберігати та примножувати моральні, 

культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на 

основі розуміння історії та закономірностей розвитку 

предметної області, її місця у загальній системі знань 

про природу і суспільство та у розвитку суспільства, 

техніки і технологій, використовувати різні види та 

форми рухової активності для активного відпочинку та 

ведення здорового способу життя. 

 +   

Спеціальні (фахові) компетенції 

ФК1. Здатність аналізу матеріалів, конструкцій та 

процесів на основі законів, теорій та методів 

математики, природничих наук і прикладної механіки. 

+ +  + 

ФК2. Здатність робити оцінки параметрів 

працездатності матеріалів, конструкцій і машин в 

експлуатаційних умовах та знаходити відповідні 

рішення для забезпечення заданого рівня надійності 

+ +  + 
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конструкцій і процесів, в тому числі і за наявності 

деякої невизначеності.  

ФК3. Здатність проводити технологічну і техніко-

економічну оцінку ефективності використання нових 

технологій і технічних засобів.  

+ +   

ФК4. Здатність здійснювати оптимальний вибір 

технологічного обладнання, комплектацію технічних 

комплексів, мати базові уявлення про правила їх 

експлуатації. 

+ +   

ФК5. Здатність використовувати аналітичні та чисельні 

математичні методи для вирішення задач прикладної 

механіки, зокрема здійснювати розрахунки на міцність, 

витривалість, стійкість, довговічність, жорсткість в 

процесі статичного та динамічного навантаження з 

метою оцінки надійності деталей і конструкцій машин. 

+ +   

ФК6. Здатність виконувати технічні вимірювання, 

одержувати, аналізувати та критично оцінювати 

результати вимірювань. 

+ +  + 

ФК7. Здатність застосовувати комп’ютеризовані 

системи проектування (CAD), виробництва (CAM), 

інженерних досліджень (CAE) та спеціалізоване 

прикладне програмне забезпечення для вирішення 

інженерних завдань з прикладної механіки.  

+ +  + 

ФК8. Здатність до просторового мислення і відтворення 

просторових об’єктів, конструкцій та механізмів у 

вигляді проекційних креслень та тривимірних 

геометричних моделей. 

+ +   

ФК9. Здатність представлення результатів своєї 

інженерної діяльності з дотриманням 

загальноприйнятих норм і стандартів. 

+ + +  

ФК10. Здатність описати та класифікувати широке 

коло технічних об’єктів та процесів, що ґрунтується на 

глибокому знанні та розумінні основних механічних 

теорій та практик, а також базових знаннях суміжних 

наук. 

+ +  + 
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Таблиця 1 

Матриця відповідності визначених Стандартом результатів навчання та компетентностей 

 

Програмні результати навчання 

Компетентності 

Ін
т
ег

р
а

л
ь

н
а

 Загальні Спеціальні (фахові) 

З
К

 1
 

З
К

 2
 

З
К

 3
 

З
К

 4
 

З
К

 5
 

З
К

 6
 

З
К

 7
 

З
К

8
 

З
К

9
 

З
К

1
0
 

З
К

 1
1
 

З
К

 1
2
 

З
К

 1
3
 

З
К

 1
4
 

З
К

 1
5
 

Ф
К

1
 

Ф
К

2
 

Ф
К

 3
 

Ф
К

 4
 

Ф
К

 5
 

Ф
К

 6
 

Ф
К

 7
 

Ф
К

 8
 

Ф
К

 9
 

Ф
К

 1
0
 

РН1) вибирати та застосовувати для 

розв’язання задач прикладної механіки 

придатні математичні методи. 

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

РН2) використовувати знання 

теоретичних основ механіки рідин і газів, 

теплотехніки та електротехніки для вирішення 

професійних завдань; 

+  +    + +      +   +         + 

РН3) виконувати розрахунки на міцність, 

витривалість, стійкість, довговічність, 

жорсткість деталей машин; 

+  +    + +      +   + +   +      

РН4) оцінювати надійність деталей і 

конструкцій машин в процесі статичного та 

динамічного навантаження; 

+  +    + +      +   + +   +     + 

РН5) виконувати геометричне 

моделювання деталей, механізмів і 

конструкцій у вигляді просторових моделей і 

проекційних зображень та оформлювати 

результат у виді технічних і робочих креслень; 

+  +    + +      +             

РН6) створювати і теоретично 

обґрунтовувати конструкції машин, 

механізмів та їх елементів на основі методів 

прикладної механіки, загальних принципів 

конструювання, теорії взаємозамінності, 

стандартних методик розрахунку деталей 

машин; 

+  +    + +      +             
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РН7) застосовувати нормативні та 

довідкові дані для контролю відповідності 

технічної документації, виробів і технологій 

стандартам, технічним умовам та іншим 

нормативним документам; 

+  +    + +      +             

РН8) знати і розуміти основи 

інформаційних технологій, програмування, 

практично  використовувати прикладне 

програмне забезпечення для виконання 

інженерних розрахунків, обробки інформації 

та результатів експериментальних досліджень; 

+  +    + +      +             

РН9) знати та розуміти суміжні галузі 

(механіку рідин і газів, теплотехніку, 

електротехніку, електроніку) і вміти виявляти 

міждисциплінарні зв’язки прикладної 

механіки на рівні, необхідному для виконання 

інших вимог освітньої програми; 

+  +    + +      +             

РН10) знати конструкції, методики вибору 

і розрахунку, основи обслуговування і 

експлуатації приводів верстатного і 

робототехнічного обладнання; 

+  +    + +      +             

РН11) розуміти принципи роботи систем 

автоматизованого керування технологічним 

обладнанням, зокрема мікропроцесорних, 

вибирати та використовувати оптимальні 

засоби автоматики; 

+  +    + +      +             

РН12) навички практичного використання 

комп’ютеризованих систем проектування 

(CAD), підготовки виробництва (САМ) та 

інженерних досліджень (CAE); 

+  +    + +      +             

РН13) оцінювати техніко-економічну 

ефективність виробництва; 
+  +    + +   + +  +             

РН14) здійснювати оптимальний вибір 

обладнання та комплектацію технічних 

комплексів; 

+  +    + +      +             
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РН15) враховувати при прийнятті рішень 

основні фактори техногенного впливу на 

навколишнє середовище і основні методи 

захисту довкілля, охорони праці та безпеки 

життєдіяльності; 

+  +    + +   + +  + + +           

РН16) вільно спілкуватися з професійних 

питань усно і письмово державною та 

іноземною мовою, включаючи знання 

спеціальної термінології та навички 

міжособистісного спілкування; 

+    + + + + + +   +  + +           

 


