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1. Профіль освітньої програми зі спеціальності 291 «Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та регіональні студії» 

1 – Загальна інформація 

Повна назва вищого навчального 

закладу та структурного підрозділу 

Чорноморський національний 

університет ім. Петра Могили, 

факультет політичних наук 

Ступінь вищої освіти та назва 

кваліфікації мовою оригіналу 

Перший (бакалаврський) рівень 

Бакалавр з міжнародних відносин 

Фахівець з перекладу іноземної мови 

Офіційна назва освітньої програми Міжнародні відносини 

Тип диплому та обсяг освітньої 

програми 

Диплом бакалавра, одиничний, 240 

кредитів ЄКТС, 3 роки та 10 місяців 

Наявність акредитації Спеціальність акредитована МОН 

України 

Цикл/рівень НРК України – 6 рівень, FQ-ENEA – 

перший цикл, EQF-LLL – 6 рівень 

Передумови Повна загальна середня освіта 

Мови викладання Українська, англійська 

Термін дії освітньої програми До 1 липня 2018 року 

Інтернет-адреса постійного 

розміщення опису освітньої програми 

https://chmnu.edu.ua/wp-

content/uploads/2016/04/Mizhnarodni-

vidnosini-suspilni-komunikatsiyi-ta-

regionalni-studiyi.pdf 

2- Мета освітньої програми 

Надати теоретичні знання та практичні уміння і навички для успішного 

виконання професійних обов’язків у сфері міжнародних відносин з акцентом 

на розвитку компетентностей, необхідних для аналітичної, дипломатичної та 

дослідницької роботи. 

3 – Характеристика освітньої програми 

Предметна область (галузь знань, 

спеціальність) 

Міжнародні відносини. 

Міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії. 

Орієнтація освітньої програми Освітньо-професійна 

Основний фокус освітньої програми 

та спеціалізації 

Спеціальна освіта та професійна 

підготовка в галузі міжнародних 

відносин, суспільних комунікацій та 

регіональних студій з фокусом в 

рамках спеціалізації на вивченні 

міжнародних процесів 

(співробітництва, інтеграції, 

міжнародних конфліктів) та 

зовнішньої політики держав. 

Ключові слова: міжнародні 

відносини, зовнішня політика, 



міжнародні організації, інтеграційні 

процеси, дипломатія, дипломатична і 

консульська служба. 

Особливості програми Освітня програма передбачає 

вивчення окремих компонентів 

англійською мовою. 

  

4 – Придатність випускників до працевлаштування та подальшого 

навчання 

Придатність до працевлаштування Зміст та структура програми дає 

змогу отримати знання та навички і 

здійснювати професійну діяльність в 

сфері зовнішньої політики, 

міжнародного співробітництва та 

міжнародних відносин; обіймати 

первинні посади в органах державної 

влади різних рівнів, в міжнародних та 

недержавних організаціях, у 

комерційних структурах та науково-

дослідницьких інституціях 

Подальше навчання За умови успішного завершення 

навчання, бакалавр може продовжити 

освіту на магістерському рівні 

5 – Викладання та оцінювання 

Викладання та навчання Лекції, практичні заняття, в тому 

числі в малих групах, самостійна 

робота на основі підручників та 

конспектів, консультації із 

викладачами, підготовка наукових 

есе, самонавчання, проблемно-

орієнтоване навчання. 

Оцінювання Усні та письмові екзамени, заліки, 

усні презентації, есе, поточний 

контроль, проектна робота. 

6 – Програмні компетентності 

Інтегральна компетентність Здатність розв’язувати складні 

теоретичні та практичні задачі та 

проблеми в сфері міжнародних 

відносин та зовнішньої політики, 

здійснювати аналіз міжнародних 

взаємодій між державами, 

міжнародними організаціями та 

недержавними акторами, що 

передбачає застосування теорій 



міжнародних відносин, зовнішньої 

політики та міжнародних комунікацій 

та використання міждисциплінарних 

та спеціальних наукових методів 

дослідження проблем міжнародних 

відносин 

Загальні компетентності (ЗК) Компетентності, визначені 

стандартом вищої освіти (проект) 

1. Здатність до абстрактного 

мислення, аналізу та синтезу. 

2. Знання та розуміння предметної 

області та розуміння професійної 

діяльності. 

3. Здатність вчитися і оволодівати 

сучасними знаннями та 

застосовувати їх у практичній 

діяльності. 

4. Здатність спілкуватися 

державною та іноземними мовами 

як усно, так і письмово. 

5. Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу інформації 

з різних джерел, зокрема завдяки 

використанню інформаційних і 

комунікаційних технологій. 

6. Вміння виявляти, ставити та 

вирішувати проблеми. 

7. Уміння аргументувати вибір 

шляхів вирішення завдань 

професійного характеру, критично 

оцінювати отримані результати та 

обґрунтовувати прийняті рішення. 

8. Здатність працювати як 

автономно, так і у команді. 

9. Здатність до адаптації та дії в 

новій ситуації, зокрема в 

міжнародному контексті. 

10. Навички міжособистісної 

взаємодії, цінування та повага 

різноманітності та 

багатокультурності. 

11. Здатність діяти суспільно 

відповідально, проявляти 

громадянську свідомість, 

відповідати за якість виконаної 



роботи. 

Компетентності, визначені 

Чорноморським національним 

університетом ім. Петра Могили 

12. Здатність до 

міждисциплінарної взаємодії, 

налагодження та здійснення 

комунікаційної діяльності із 

зовнішнім середовищем, 

спілкування з експертами з інших 

галузей. 

13. Здатність діяти з позиції 

соціальної відповідальності, 

займати активну життєву та 

громадянську позицію, розвивати 

лідерські якості. 

14. Здатність до безперервного 

навчання та саморозвитку, 

самостійної і автономної праці, 

використання системного підходу 

до розроблення та реалізації 

проектів. 

15. Здатність турбуватися про 

якість, виконувати професійну 

діяльність у відповідності до 

стандартів якості. 

16. Здатність адаптуватися до 

нових ситуацій у професійній 

діяльності, бути ініціативним та 

креативним, генерувати та 

формулювати нові ідеї, 

обґрунтовувати їх доцільність. 

Фахові компетентності (ФК) Компетентності, визначені 

стандартом вищої освіти (проект) 

1. Знання про природу, динаміку, 

принципи організації та 

історичні тенденції розвитку 

міжнародних відносин. 

2. Здатність розуміти міжнародні 

відносини у різних контекстах, 

зокрема політичному, 

безпековому, правовому, 

економічному, суспільному, 

культурному та 

інформаційному. 



3. Знання про стан досліджень 

міжнародних відносин та 

світової політики у політичній, 

економічній, юридичній науках, 

у міждисциплінарних 

дослідженнях. 

4. Знання про природу, джерела та 

інститути зовнішньої політики 

держави. 

5. Здатність самостійно 

досліджувати проблеми 

міжнародних відносин, 

готувати та здійснювати 

публічну апробацію результатів 

досліджень.  

6. Розуміння основ сучасного 

міжнародного права та його 

впливу на структуру й динаміку 

міжнародних відносин та 

зовнішньої політики держав. 

7. Розуміння основ сучасної 

світової економічної системи та 

структури міжнародних 

економічних відносин, та їх 

впливу на структуру й динаміку 

міжнародних відносин та 

зовнішньої політики держав. 

8. Знання засад дипломатичної та 

консульської служби, 

дипломатичного протоколу та 

етикету, уміння вести 

дипломатичне та ділове 

листування (українською та 

іноземними мовами). 

9. Розуміння міжнародних 

інтеграційних процесів, 

головно на Європейському 

континенті, та місця в них 

України. 

10. Знання та розуміння 

національних інтересів України 

на міжнародній арені. 

11.  Розуміння характеристик 

розвитку країн та регіонів, 

особливостей та 



закономірностей глобальних 

процесів та місця в них 

окремих держав. 

12. Знання природи та еволюції 

міжнародних організацій, їх 

місця у системі міжнародних 

відносин, основних форм та 

перспектив співпраці України з 

ними.  

13. Здатність до здійснення 

комунікації та інформаційно-

аналітичної діяльності у сфері 

міжнародних відносин 

(українською та іноземними 

мовами). 

14. Знання про міжнародних 

недержавних акторів та 

транснаціональні відносини. 

Компетентності, визначені 

Чорноморським національним 

університетом ім. Петра Могили 

Знання і розуміння основ політичної 

теорії та історії політичної думки. 

15. Знання основ геополітики та 

геостратегії. 

16.  Здатність до здійснення 

аналізу процесів світової 

політики і глобальних проблем 

сучасності. 

17.  Знання міжнародної 

конфліктології та теорії 

ведення переговорів. 

18.  Розуміння основ національної 

безпеки України, особливостей 

і тенденцій розвитку 

регіональних систем 

колективної безпеки. 

19.  Поглиблені знання про 

зовнішню політику країн світу. 

7 – Програмні результати навчання 

Програмні результати навчання, визначені стандартом вищої освіти 

(проект) 

Знання 1. Демонструвати знання, набуті у 

процесі навчання, щодо природи, 

еволюції, стану теоретичних 



досліджень міжнародних відносин та 

світової політики, а також про 

природу та джерела зовнішньої 

політики держав і діяльність інших 

учасників міжнародних відносин. 

2. Демонструвати знання про природу 

та механізми міжнародних 

комунікацій. 

3. Демонструвати знання про природу 

та характер взаємодій окремих країн 

та регіонів на глобальному, 

регіональному та локальному рівнях. 

4. Розуміти процес опису та 

оцінювання міжнародної ситуації, 

використання різних джерел 

інформації про міжнародні та 

зовнішньополітичні події та процеси. 

5. Розуміння принципів використання 

теоретичних знань з міжнародних 

відносин, зовнішньої політики, 

міжнародної безпеки та конфліктів, 

міжнародної регіоналістики при 

вирішенні практичних завдань. 

Уміння  6. Збирати, обробляти й 

упорядковувати великий обсяг 

інформації про стан міжнародних 

відносин, зовнішньої політики 

України та інших держав. 

7. Визначати політичні, 

дипломатичні, безпекові, суспільні, 

юридичні, економічні й інші ризики у 

сфері міжнародних відносин та 

глобальних процесів. 

8. Проводити самостійні дослідження 

проблем міжнародних відносин із 

використанням наукових теорій та 

концепцій, наукових методів та 

міждисциплінарних підходів.  

9. Аналізувати та оцінювати 

концептуальні підходи до вирішення 

проблем міжнародних відносин та 

зовнішньої політики. 

10. Володіти іноземними мовами на 

професійному рівні.  



Застосування знань 11. Аналізувати інформацію про стан 

міжнародних відносин, зовнішньої 

політики України та інших держав, 

готувати інформаційні та аналітичні 

документи, із дотриманням норм та 

правил їх оформлення. 

12. Оцінювати події міжнародного 

життя, процеси в сфері міжнародного 

співробітництва та міжнародної 

безпеки, стан взаємодії та конфлікту в 

міжнародних системах. 

13. Здійснювати діяльність у 

дипломатичній та інших суміжних до 

міжнародного співробітництва 

сферах. 

14. Здійснювати самостійні 

індивідуальні та групові дослідження 

в сфері міжнародних відносин, 

зовнішньої політики, регіонознавства 

та міжнародних комунікацій, готувати 

та оприлюднювати звіти про 

результати досліджень.   

15. Виконувати професійний усний та 

письмовий переклад з/на іноземну 

мову, зокрема, з фахової тематики 

міжнародного співробітництва, 

зовнішньої політики, міжнародних 

комунікацій, дво- та багатосторонніх 

міжнародних проектів.      

Комунікація  16. Вести ділову бесіду у сфері 

міжнародних відносин і зовнішньої 

політики. 

17. Брати участь у фахових дискусіях 

із проблем міжнародних відносин, 

зовнішньої політики та міжнародних 

комунікацій, поважати опонентів і 

їхню точки зору. 

18. Використовувати сучасні 

інформаційні та комунікаційні 

технології у сфері міжнародних 

відносин. 

Автономія і 

відповідальність 

19. Відстоювати інтереси України у 

різних сферах міжнародних відносин  

20. Демонструвати здатність до 

подальшого навчання з високим 



рівнем автономності. 

21. Оцінювати результати власної 

роботи і нести відповідальність  за  

особистий  професійний розвиток. 

22. Самостійно приймати рішення, 

бути лідером, нести відповідальність 

за командну роботу. 

Програмні результати навчання, визначені Чорноморським національним 

університетом ім. Петра Могили 

Знання 23. Демонструвати знання основних 

понять і категорій теорії міжнародних 

відносин, розуміння еволюції 

міжнародних відносин, історії 

світової та української дипломатії. 

Уміння 24. Збирати, аналізувати, 

використовувати, упорядковувати та 

інтерпретувати інформацію стосовно 

сучасних тенденцій та актуальних 

проблем міжнародних відносин під 

час здійснення професійної 

діяльності. 

Застосування знань 25. Визначати особливості та 

оцінювати впливи міжнародного 

середовища на функціонування 

держав, міжнародних організацій та 

інших акторів, встановлювати зв’язок 

між їх діяльністю. 

Комунікація 26. Уміння здійснювати усні і 

письмові контакти в ситуаціях 

професійного спілкування. 

Автономія і відповідальність 27. Здатність проектувати та будувати 

команду, набувати та 

використовувати міжособистісні 

навички та вміння, працювати 

злагоджено та результативно, 

налагоджувати ефективну взаємодію 

в колективі. 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове забезпечення 

 

  

Понад 90% професорсько-

викладацького складу, задіяного до 

викладання професійно-орієнтованих 

дисциплін, мають наукові ступені 

та/або вчені звання за відповідною 

або спорідненими спеціальностями. 



Матеріально-технічне забезпечення Використання комп’ютерних класів з 

потужними комп’ютерами та 

сучасним програмним забезпеченням. 

Комп’ютеризовані робочі місця у 

Науковій бібліотеці надають 

можливість доступу до інтернету та 

локальної мережі як бібліотеки, так і 

університету в цілому. Студенти 

також мають змогу користуватися 

власними ПК з безкоштовною 

можливістю доступу до мережі 

інтернет через бездротовий зв'язок 

(Wi-Fi).  

Інформаційне та навчально-

методичне забезпечення 

У Чорноморському національному 

університеті ім. Петра Могили 

функціонує потужна система 

бібліотечно-інформаційного 

забезпечення, Використовуючи 

спектр функцій системи LitPro 

(власна розробка), усі користувачі 

бібліотеки (студенти, викладачі, 

науковці) можуть отримати 

динамічну інформацію щодо 

наявності базової, іншої 

рекомендованої літератури та її 

розміщення, а також мають 

можливість здійснювати доступ до 

оцифрованих повнотекстових копій 

навчальної та методичної літератури. 

Використання в навчальному процесі 

системи moodle. Наявність 

авторських розробок (підручників, 

навчальних посібників, методичних 

матеріалів) професорсько-

викладацького складу. 

9 – Академічна мобільність 

Національна кредитна мобільність На основі двосторонніх договорів між 

Чорноморським національним 

університетом та університетами 

України: Національний університет 

«Києво-Могилянська академія», 

Національний університет 

«Острозька академія».  

Міжнародна кредитна мобільність На основі двосторонніх договорів між 

Чорноморським національним 



університетом ім. Петра Могили та 

вищими навчальними закладами 

країн-партнерів: Університет Ка 

Фоскарі (Ca’ Foscari University of 

Venice), Державна вища 

східноєвропейська школа в 

Перемишлі (ДВСШ) (Wyższej Szkoły 

Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu), 

Поморська Академія в Слупську 

(Akademia Pomorska w Słupsku), 

Університет Саарланду (Universität 

des Saarlandes).  

Навчання іноземних здобувачів 

вищої освіти 

Можливе після вивчення курсу 

української мови. 

 

2. Перелік компонент освітньо-професійної програми та їх логічна 

послідовність 

 

2.1. Перелік компонент ОП 

 

Код н/д Компоненти освітньої програми (навчальні 

дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, 

кваліфікаційна робота) 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумк. 

контролю 

1 2 3 4 

Обов'язкові компоненти ОП 

Цикл загальної підготовки 

ОЗП 1. Перша іноземна мова (англійська) 
 

14 

 

Екзамен 

 

ОЗП 2. Історія України 
 

3 Екзамен 

ОЗП 3. Філософія 
 

3 Екзамен 

ОЗП 4. Українська мова (за професійним спрямуванням) 
 

3 Екзамен 

ОЗП 5. Національна безпека України  
 

3 Залік 

 

ОЗП 6. Історія української культури та Острозької академії 
 

3 Залік 

Цикл професійної підготовки 

ОПП 1. Англійська мова (за професійним спрямуванням) 
 

27 Екзамен 

ОПП 2. Теорія і практика перекладу 
 

10 Екзамен 

ОПП 3. Міжнародне право 3 Залік 



 

ОПП 4. Політологія 
 

3 Залік 

ОПП 5. Основи геополітики та геостратегії 
 

3 Екзамен 

ОПП 6. Історія міжнародних відносин 
 

9 Екзамен 

ОПП 7. Третя іноземна мова (польська) 
 

14 Залік 

ОПП 8. Основи світової політики 
 

3 Екзамен 

ОПП 9. Зовнішня політика країн Західної Європи та Північної 

Америки 
 

5 Екзамен 

ОПП 10. Політична географія сучасного світу 
 

3 Залік 

ОПП 11. Зовнішня політика України 
 

3 Екзамен 

ОПП 12. Вступ до спеціальності 
 

3 Залік 

ОПП 13. Теорія міжнародних відносин 
 

3 Екзамен 

ОПП 14. Основи дипломатичної діяльності 
 

6 Екзамен 

ОПП 15. Зовнішня політика Росії та країн СНД 
 

3 Екзамен 

ОПП 16. Зовнішня політика країн Азії, Африки і Латинської 

Америки 
 

3 Екзамен 

ОПП 17. Зовнішня політика країн ЦСЄ та ПСЄ 
 

3 

 

Екзамен 

ОПП 18. Міжнародні конфлікти 
 

3 Екзамен 

ОПП 19. ОНДР 
 

3 Залік 

ОПП 20. Історія дипломатії 
 

4 Залік 

ОПП 21. Історія політичних вчень 
 

3 Залік 

ОПП 22. Дипломатичний протокол та етикет 
 

3 Екзамен 

ОПП 23. Курсова робота 
 

6 Залік 

Практична підготовка 

1. Науково-дослідна практика 3 Залік 



  

2. Науково-дослідна практика 
 

3 Залік 

3. Навчально-ознайомча практика зі спеціальності 
 

6 Залік 

4. Перекладацька практика 
 

6 Залік 

Загальний обсяг обов'язкових компонент: 173 

Вибіркові компоненти ОП 

Цикл загальної підготовки 

ВЗП 1. Основи педагогіки та психології 
 

3 Залік 

ВЗП 2. Історія музичного та образотворчого мистецтва  
 

4 Залік 

ВЗП 3. Основи інформатики та обчислювальної техніки 
 

6 Залік 

ВЗП 4. Зв'язки з громадськістю 
 

3 Залік 

Цикл професійної підготовки 

Вибірковий блок 1 «Міжнародні організації та інтеграційні процеси» 

ВПП 1. Міжнародна інтеграція та глобалізація у світовій 
політиці 
 

3 Залік 

ВПП 2. Конфліктологія та теорія ведення переговорів 
 

3 Залік 

ВПП 3. Друга іноземна мова (німецька, французька) 
 

24 Залік 

ВПП 4. Міжнародні організації 
 

3 Залік 

ВПП 5. ЄС в міжнародних відносинах 
 

3 Екзамен 

ВПП 6. Сучасні тенденції в міжнародних відносинах 
 

3 Залік 

ВПП 7. Міжнародні економічні відносини 
 

3 Залік 

ВПП 8. Регіональні системи колективної безпеки 
 

3 Залік 

ВПП 9. Інформаційно-аналітична діяльність у міжнародних 

відносинах 
 

3 Залік 

ВПП 10. Етнополітичні проблеми України та країн світу 
 

3 Залік 

Вибірковий блок 2 «Світова політика і глобальні проблеми сучасності» 



ВПП 1. Глобальні проблеми сучасного світу 
 

3 Залік 

ВПП 2. Ядерний чинник в міжнародних відносинах 
 

3 Залік 

ВПП 3. Друга іноземна мова (італійська, іспанська) 
 

24 Залік 

ВПП 4. Транснаціональні актори у світовій політиці 
 

3 Залік 

ВПП 5. Екологічні проблеми в міжнародних відносинах 
 

3 Екзамен 

ВПП 6. Світові релігії та їх вплив на світову політику 
 

3 Залік 

ВПП 7. Дипломатія України 
 

3 Залік 

ВПП 8. Енергетична дипломатія 
 

3 Залік 

ВПП 9. Міжнародна інформація 
 

3 Залік 

ВПП 10. Військово-політичні проблеми в міжнародних 

відносинах 
 

3 Залік 

Загальний обсяг вибіркових компонент: 67 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 240 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Структурно-логічна схема ОП 

 

 
 



 

3. Форма атестації здобувачів вищої освіти 

Атестація випускників освітньої програми «Міжнародні відносини» 

спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні 

студії» проводиться у формі захисту кваліфікаційної роботи та завершується 

видачею документу встановленого зразка про присудження йому ступеня бакалавра 

із присвоєнням кваліфікації: фахівець з міжнародних відносин.  

Атестація здійснюється відкрито і публічно. 

 

 



4. Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам освітньої програми 
 ОЗП1 ОЗП2 ОЗП3 ОЗП4 ОЗП5 ОЗП6 ОПП1 ОПП2 ОПП3 ОПП4 ОПП5 ОПП6 ОПП7 ОПП8 ОПП9 ОПП10 ОПП11 ОПП12 ОПП13 ОПП14 ОПП15 

ЗК1   *                   

ЗК2                  * *   

ЗК3   *                   

ЗК4    *   *      *         

ЗК5                      

ЗК6   *               *    

ЗК7                  * *   

ЗК8                      

ЗК9                  *  *  

ЗК10      *                

ЗК11     *     *            

ЗК12     *    * *            

ЗК13     *    * *            

ЗК14   *       *        * * *  

ЗК15   *       *        * * *  

ЗК16   *       *        * * *  

ФК1            *      * *   

ФК2         * *        * *   

ФК3         * * *   *    * *   

ФК4          *       * * *   

ФК5                      

ФК6         *             

ФК7                      

ФК8                    *  

ФК9                      

ФК10                 *     

ФК11              * * *     * 

ФК12                      

ФК13                      

ФК14                  * *   

ФК15          *            

ФК16           *           

ФК17              *        

ФК18                      

ФК19     *                 

ФК20               *  *    * 



 ОПП16 ОПП17 ОПП18 ОПП19 ОПП20 ОПП21 ОПП22 ОПП23 1 2 3 4 ВЗП1 ВЗП2 ВЗП3 ВЗП4 ВПП1 ВПП2 ВПП3 ВПП4 

ЗК1                     

ЗК2                     

ЗК3             *        

ЗК4                   *  

ЗК5               *      

ЗК6           *  *        

ЗК7                     

ЗК8                *     

ЗК9             *   *     

ЗК10              *  *     

ЗК11                *     

ЗК12       *    *       *   

ЗК13       *    *       *   

ЗК14           *  *        

ЗК15           *  *        

ЗК16           *  *        

ФК1     * *               

ФК2              * *      

ФК3    *  *               

ФК4                     

ФК5    *    * * *           

ФК6                     

ФК7                     

ФК8                     

ФК9                 *    

ФК10                     

ФК11 * *               *    

ФК12                    * 

ФК13                *     

ФК14                     

ФК15      *               

ФК16                     

ФК17                     

ФК18   *               *   

ФК19                     

ФК20 * *                   

 



 

 ВПП5 ВПП6 ВПП7 ВПП8 ВПП9 ВПП10 ВПП1 ВПП2 ВПП3 ВПП4 ВПП5 ВПП6 ВПП7 ВПП8 ВПП9 ВПП10 

ЗК1                 

ЗК2                 

ЗК3                 

ЗК4         *        

ЗК5                 

ЗК6                 

ЗК7                 

ЗК8     *            

ЗК9                 

ЗК10                 

ЗК11                 

ЗК12   *  *       *   *  

ЗК13   *  *       *   *  

ЗК14                 

ЗК15                 

ЗК16                 

ФК1  *               

ФК2   *  * *      *   *  

ФК3   *              

ФК4                 

ФК5                 

ФК6                 

ФК7   *              

ФК8                 

ФК9 *   *             

ФК10    *  *           

ФК11  *    *           

ФК12             *    

ФК13     *          *  

ФК14          *       

ФК15                 

ФК16                 

ФК17       * *   *  * *  * 

ФК18                 

ФК19             *    

ФК20                 



5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) відповідними компонентами освітньої 

програми 
 ОЗП1 ОЗП2 ОЗП3 ОЗП4 ОЗП5 ОЗП6 ОПП1 ОПП2 ОПП3 ОПП4 ОПП5 ОПП6 ОПП7 ОПП8 ОПП9 ОПП10 ОПП11 ОПП12 ОПП13 ОПП14 ОПП15 

ПРН1          * *   *   * * *   

ПРН2                      

ПРН3           * *  * * * * * *  * 

ПРН4                  * *   

ПРН5     *         *   * * *   

ПРН6                 * * *   

ПРН7         * * * *  * * * * * * * * 

ПРН8                      

ПРН9                 * * *   

ПРН10 *      *      *         

ПРН11                      

ПРН12           *   *  * * * *   

ПРН13                    *  

ПРН14                      

ПРН15 *      * *     *         

ПРН16                     * 

ПРН17                     * 

ПРН18                     * 

ПРН19  * *  *     *            

ПРН20   *       *            

ПРН21   *       *            

ПРН22   *       *            

ПРН23            *       *   

ПРН24           *   *   * * *   

ПРН25           *   *   * * *   

ПРН26        *            *  

ПРН27                  *  *  

 

 

 

 

 

 

 



 ОПП16 ОПП17 ОПП18 ОПП19 ОПП20 ОПП21 ОПП22 ОПП23 1 2 3 4 ВЗП1 ВЗП2 ВЗП3 ВЗП4 ВПП1 ВПП2 ВПП3 ВПП4 

ПРН1      *           *    

ПРН2               * *     

ПРН3 * *               *    

ПРН4    *                 

ПРН5   * *  *           * *   

ПРН6    *     * * *     *     

ПРН7 * * * * * *           * *  * 

ПРН8    *     * *           

ПРН9                     

ПРН10                   *  

ПРН11                     

ПРН12   *              * *   

ПРН13       *              

ПРН14    *     * * *          

ПРН15                     

ПРН16       *         *     

ПРН17       *         *     

ПРН18       *         *     

ПРН19             *        

ПРН20             *        

ПРН21             *        

ПРН22             *        

ПРН23     *                

ПРН24                     

ПРН25                     

ПРН26       *         *     

ПРН27       *         *     

 

 

 

 

 

 

 

 



 ВПП5 ВПП6 ВПП7 ВПП8 ВПП9 ВПП10 ВПП1 ВПП2 ВПП3 ВПП4 ВПП5 ВПП6 ВПП7 ВПП8 ВПП9 ВПП10 

ПРН1          *       

ПРН2     *          *  

ПРН3  *  *  * *   *   *   * 

ПРН4                 

ПРН5  *  *  * * *  * * * * *  * 

ПРН6     *          *  

ПРН7 * * * * * * * *  * * * * * * * 

ПРН8                 

ПРН9                 

ПРН10         *        

ПРН11     *          *  

ПРН12 * *  *  * * *  * * * * * * * 

ПРН13                 

ПРН14                 

ПРН15                 

ПРН16     *          *  

ПРН17     *          *  

ПРН18     *          *  

ПРН19    *             

ПРН20    *             

ПРН21    *             

ПРН22    *             

ПРН23                 

ПРН24                 

ПРН25                 

ПРН26                 

ПРН27                 

 

 

 

 

 

 

 

 


