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1. Профiль ocBiTHboi програми зi спецiальностi 081 <<Право>>

1 - Загальна iнформацiя
Повца назва вищого навчального
закладу та структурного пiдроздiлу

Чорноморський нацiональний

унiверситет iMeHi Петра Могили,
юридичний факультет

Сryпiнь вищоi освiти та цазва
квалiфiкацiТ мовою оригiналу

Щругий piBeHb (магiстерський)
Юрист

Офiцiйна цазва ocBiTHboT програми Право
Тип диплому та обсяг ocBiTHboi
програми

.Щиплом магiстра,, одиничний,
90 кредитiв СКТС, 1 piK б мiсяцiв

Наявнiсть акредитацii Первинна акредитацiя

Щикл/рiвень НРК Украiни - 7 piBeHb, FQ-ENEA -
другий цикл, EQF-LLL - 7 piBeHb

передумови Наявнiсть ступеня бакалавра
Мови викладання украiъська. англiйська
TepMiH дii ocBiTHboi програми До 1 липня2O2З року
Iнтернет-адреса постiйного
розмiщення опису ocBiTHboi
прогDами

http s : //chmnu. е du. ualwp -

content/uploads/2O |7 l I2l OP-magistr-
Pravo-2O17.pdf

2 - Мета ocBiTHboi програми
Загалъна мета про|рами - розвинути у магiстрiв професiйнi навики i умiння в
предметнiй областi за рахунок глибшого розумiння правових явищ i процесiв, iх
причинно-наслiдкових зв'язкiв, а також сформувати ocHoBHi компетентностi у
фахiвцiв, якi допоможуть в майбутнiй професiйнiй дiялъностi, достатнi для
ефективного виконання завдань iнновацiйного характеру вiдповiдного рiвня
професiйноi практики.

3 - ХапактеDистика ocBiTHboi програми
Предметна область (галузь знань,
спецiальнiсть, спецiалiзацiя)

Право
(08 кПраво>>. 081 <<Право>)

Орiснтацiя ocBiTнboi програми освiтньо-професiйна
Основний фокус ocBiTHboi
програми та спецiалiзацii

Заzальна проzраtчла: кПраво>. Акцент
робиться на формуваннi та розвитку
професiйних компетентностей у сферi
юридичноТ науки; вивченнi теоретичних
та методичних положень,
органiзацiйних та практичних
iHcTpyMeHTiB в галузi права,
практичного викJIаду та правилъного
методичного застосування набутих
знань, вмiння застосування HoBiTHix
технологiй в науковiй дiялъностi.
Ключовi слова: право, юрuспруdенцiя,
наука, лцеmоduка, навчання.

4



Особливостi програми Бiльшiсть зусиль магiстра присвяченi
безпосередньо самостiйнiй роботi над
дисциплiнарною проблематикою та
темою квалiфiкацiйноТ магiстерськоТ

роботи, а також проходженню практик
задля закрiплення набутих теоретичних
знань.

4 - Придатнiсть випускникiв до працевлаштування та подальшого
навчання

Придатнiсть до працевлаштування Фахiвець за квалiфiкацiею юрист може
працювати у сферi права та у сферах
пов'язаних з правом, зокрема, юстицii
та правосуддя, охорони громадського
порядку та безпеки, фiнансовоi та
податковоI дiяльностi; обов'язкового
соцiального страхування. Посаdu:
юрисконсульт, науковий спiвробiтник,
адвокат (за умови здачi
квалiфiкацiйного iспиту), прокурор,
юрист-мiжнародник, експерт (органи
внутрiшнiх справ); оперуповноважений,
професiонЕtл з охоронноi дiяльностi та
безпеки, спец iал i ст-крим iH алi ст,
старший iнспектор з особливих
доручень, старший оперуповноважений
в особливо важливих справах, iнспектор
(пенiтенцiарна система), оперуповно-
важений (пенiтенцiарна система),
старший iнспектор з особливих
доручень (пенiтенцiарна система),
старший оперуповноважений в
особливо важливих справах
(пенiтенцiарна система), iнспектор
працi (правовий), приватний
виконавець, судовий експерт, HoTapiyc,
слiдчий, слiдчий в особливо важливих
справах, кримiнолог, викJIадач тощо.

Подальше навчання За умови успiшного завершення
навчаннrI магiстр мае можливiсть
продовжити навчання в iншому
навч€Lпьному закладi вiдповiдного рiвня
акредитацii для отриманЕя наукового
ступеня доктора фiлософiТ

5 - Викладання та оцiцювання



Викладання та навчання Система методiв навчання базуеться на
принципах цiлеспрямованостi, бiнар-
HocTi - активноi безпосередньоi участi
викладача i студента. Основними
пiдходами при викладаннi та навчаннi е

ryманiстичнiсть, системнiсть, техноло-
гiчнiсть, дискретнiсть. Викладання
проводиться у виглядi лекцiй, ceMiHapiB,
проходження практики, консультацiй з
викJIадачами, самостiйноi роботи
студентiв, розробки проектiв,
написання HayKoBLD( статей, участь в

круглих стол€lх.
Оцiнювання YcHi та письмовi екзамени, звiти про

проходження практики, контрольнi

роботи, тестування. презентацii, тези,
аналiтичнi та HayKoBi cTaTTi,
квалiфiкацiйна магiстерська робота

6 - Програмн компетентностi

Iнтегральна компетентнiсть Формуеться шляхом конкретизацii
iнтегра.гtьноi компетентностi
вiдповiдного стандарту вищоi освiти в
KoHTeKcTi особливостей даноТ освiтньоi
програми

Загальнi компетентностi (ЗК)

зк1 здатнiсть до абстрактного, логiчного,
критичного та креативного правового
мислення, аналiзу та синтезу;

зк2 здатнiсть застосовувати знання в
професiйнiй дiяльностi у стандартних та
нестандартних ситуацiях;

зкз
професiйному piBHi, з використанням
вiдповiдноi професiйноТ термiнологiТ, .

державною, так i iноземною мовами;

на

як

зк4 здатнiсть здiйснювати дослiдницьку
дiяльнiсть на ocHoBi знань та
критичного аналiзу правових проблем,
вмiння обиратlл оптимальнi методи
дослiдження, обробляти результати
дослiджень, аналiзувати ik, здiйснювати
пошук iнформацii у рiзних джерелах;

зк5 зцаншI i розумiння природи етичних
стандартiв, у тому числi етичних
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стандартiв правничоi професiТ та здатнiсть
дiяти на ix ocHoBi;

зкб здатнiсть приймати обцрунтованi
рiшення;

зк7 здатнiсть представити скjIадну
iнформацiю у стислiй уснiй та
письмовiй формах;

зк8 здатнiсть розробляти та управляти
проектами:

зк9 здатнiсть проявляти творчий пiдхiд в

розробцi iдей i досягнення цiлей;
зк 10 здатнiсть арryментовано висловлювати

та вiдстоювати свою правову позицiю;
зк 11 здатнiсть оформлювати документацiю у

вiдповiдностi до правових, мовних та
технiчних норм;

зк 12 здатнiсть здiйснювати педагогiчнi
функцii вiдповiдно до прийнятих норм,
стандартiв, вимог;

зк 13 умiння дiяти з соцiа.гlьною
вiдповiдальнiстю та цромадянською
свiдомiстю.

зк 14 здатнiсть до iнiцiативностi,
вiдповiдальностi та навичок до
превентивного i аварiйного планування,

управлiнrrя заходами безпеки
професiйноi дiяльностi, умiння
приймати рiшення у скJIадних та
непередбачуваних ситуацi.ш<, лiдерськi
якостi на посадi керiвника. Знання
мiжlrародних норм i законодавства
УкраiЪи у сферi безпеки
житгедiяльностi населення, система

управлiння охороною працi та
цивiльного захисту.

Фаховi компетентностi (ФК)

Фк1 знання стандартiв правничоТ професiТ;

Фк2 знання мiжнародних стандартiв прав
людини:

Фкз знання доктрини та принципу
верховенства права;

Фк4 знання основ TeopiT права, структури
правничоi професii та iT ролi у



суспiльствi;
Фк5 знання Конвенцii про захист прав

людини та основоположних свобод,
iнших мiжнародних документiв, пактiв
у сферi захисту прав людини, а також
прецедентноТ практики европейського
суду з прав людини;

Фкб здатнiсть ква;riфiковано тлумачити
нормативно-правовi акти;

Фк7 навички реа_гriзацii та застосування норм
матерiального i процесуаJIьного права;

Фк8 здатнiсть застосовувати сукупнiсть
правил, прийомiв i засобiв пiдготовки,

розгляду, прийняття та оприлюдненнlI
нормативно-правових,
правозастосовних i iнтерпретацiйних
aKTiB;

Фк9 здатнiсть аналiзувати правовi проблеми
та формувати правовi позицii;

Фк 10 здатнiсть надавати квалiфiкованi
юридичнi висновки й консультацii;

Фк 11 здатнiсть використовувати отриманi
знання щодо захисту прав i свобод
людини та громадянина;

Фк 12 умiння застосувати знання у практичнiй
дiяльностi при моделюваннi правових
сIrтуацlи;

Фк 13 знання основних першоджерел та
сучасноТ фiлософськоi лiтератури з
правових питанъ;

Фк 14 здатнrсть визначати належн1 та
приинrIтн1 для юридичного аналlзу
факти:

Фк 15 здатнiсть аналiзувати правовi проблеми
та формуватII правовi позицii;

Фк 16 здатнlстъ застосовувати юридичну
арryментацiю;

Фк 17 здатtriсть виlIвляти проблеми правового

реryлювання i пропонувати способи ix
вирiшення, включаючи подоланнlI
юридичноi невизна.rеностi ;

Фк 18 навички логiчного, критичного i
системного аналiзу документiв,
розумiння ik правового характеру i



значення;
Фк 19 навички консультування з правових

питань, зокрема, можливих способiв
захисту прав та iHTepeciB клiентiв,
вiдповiдно до вимог професiйноi етики,
н€Lпежного дотриманшI норм щодо
нерозголошення персон€tльних даних та
конфiденцiйноi iнформацiТ;

Фк 20 навички самостiйноi пiдготовки
проектiв aKTiB правозастосування;

Фк 21 здатнiсть до критичного та системного
аналiзу правових явищ i застосування
набyтих знань у професiйнiй дiяльностi.

7 - Програмнi результати навчання

3нання mа розумiння
прн 1 розробляти та квалiфiковано

застосовувати нормативно-правовi акти,

реалiзовувати норми матерiального й
процесуального права в професiйнiй
дiяльностi:

прн 2 надавати оцiнку чинним нормативно-
правовим актам, виявJIя,ги колiзii та
прог€шини у правовому реryлюваннi;

прн 3 застосовувати базовi знання в галузi
наукових дослiджень;

прн 4 використовувати навички консультування
з правових питань, зокрема, NIожливих
способiв захисту прав та iHTepeciB клiснтiв,
вiдповiдно до вимог професiйноi етики,
нtlJIежного дотримання Hopl\,l щодо
нерозголошеннrI персонапьних даних та
конфiдеlлцiйноТ iнформацiТ;

прн 5 застосовувати базовi знання основних
законоlчtiрностей юридичного мислення
та пiзнання, поняття i категорiТ,
методологii правовоi науки;

прн б реалiзовувати базовi знання при
застосуваннr lснуючих методик при
вирiшеннi рiзних наyкових питань;

прн 7 застосовувати базовi знання
термiнологii, основних фактiв та
елементiв, знаннrI класифiкацiй та
категорiй, принципiв та узагальненъ,
теорiй, моделей, струкгур;



прн 8 використовувати базовi знання
технологiй та методiв (аналiз
юридичних документiв, способи
розв'язування юридичних задач,
стандарти для рiзноi дiловоi
док\ументацiТ);

прн 9 застосовувати базовi знання принципiв
проектування i застосування сучасних
комп'ютерних систем та мереж в
наукових дослiдженнях;

прн 10 застосовувати базовi знання логiчних
основ побудови та функцiонування
системи права;

прн 11 використовувати базовi знання про
iнформацiйнi ресурси, де вони

розмiщенi, як можна отримати до них
доступ i як можна ix використовувати з
метою пiдвищення ефеюивностi
професiйноi дiяльностi.

3асmосувоння знань mа розумiнь (умiння):
прн 12 Здатнiсть захищати права та законнi

iнтереси людини, iнших суб'екгiв
правовiдносин;

прн 13 Здатнiсть аналiзувати кожну правову
сиryацiю з позицiй доктрини та
принципу верховенства права;

прн 14 Здатнiсть виробляти неуцередженi

фаховi рiшення та професiйно i по-
громадянському принципово доводити
ix до логiчного здiйснення у правовiй
пракгицi;

прн 15 Здатнiсть застосовувати прецеденти
ССПЛ у вгrаснiй професiйнiй практицi;

прн 1б Здатнiсть вибудовувати власну
професiйну дiялънiсть у вiдповiдностi
до европейських стандартiв
правозастосування у публiчно-правовiй,
приватЪо-правовiй та кримiнально-
правовiй сферах:

прн 17 Здатнiсть передбачати найбiлъш
очевиднi тенденцii еволюцiТ юридичноТ
практики та здiйснювати власну
професiйну дiяльнiсть iз ik
врахуванням;
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прн 18 Здатнiсть ,протистояти будь-яким
корупцiйним та iншим антиправовим
спокусам та протидiяти бюрократизму,
свавiллю i порушенню прав людини;

прн 19 Здатнiсть використовувати IТ-ресурси
науковим чином, з використанням
високих стандартiв текстового аналiзу
як до електронних, так i до традицiйних
архiвних, законодавчих та усних
джерел;

прн 20 Здатнiсть визначати цiннiсть чи
можливiсть ефективного використання
iнформацii, використовуючи вiдповiднi
критерii та стандарти (аргуrчrентувати
оцiнку);

прн 21 Здатнiсть розробляти та аргуI\4ентовано
презентувати в професiйному
середовищi резулътати cBoei
теоретичноi i пракгичноi дiяльностi;

прн 22 Здатнiсть взаемодiяти iнтелектуально та
практично з представниками iнших
професiй;

прн 23 Володiння культурою правового
мислення;

прн 24 Умiння здiйснювати необхiднi правничi
дослiдження, аналiз та виражати ix
результати у належних письмових
формах;

прн 25 Розглядати звернення та надавати ква-
лiфiкованi вiдповiдi на них;

прн 2б Вирiшувати задачi щодо планування та
органiзацii юридичного процесу, вирi-
шувати юридичнi справи;

прн27 Викладати юридичнi дисциплiни на ви-
сокому теоретичному й методичному
piBHi, впроваджувати iнновацiйнi тех-
нологii, методи i засоби навчання;

прн 28 Здiйсшовати правове виховання.
Формування суdlrcень

прн 29 Здатнiсть ефективно використовувати
професiйно-профiлъованi знання для
логiчних основ побудови науковоi
дiяльностi;

прн 30 Здатнiсть ефективно формувати
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комунiкацiйнi стратегii в методологii
сучаснpD( наукових дослiджень;
здатнiсть використовувати професiйно-
профiлъованi знання при застосуваннi
iснуючих методик обробки
експериментЕUIьних даних;

прн 31 Здатнiсть ефективно формувати
комунiкацiйнi стратегiТ при викладаннi
юридичних дисциплiн;

прн 32 Здатнiстъ ефективно формувати
комунiкацiйнi стратегii при органiзацii
роботи вiдповiдно до вимог безпеки
життедiяльностi;

прн 33 Формування розумiння та сприйняття
етичних норм поведiнки вiдносно iнших
людей;

прн 34 Креативнiсть, здатнiсть до системною
мислення; адаптивнiсть i
комунiкабельнiсть; ryрбота про якiсть
виконyваноi роботи;

прн 35 Толерантнiсть; наукова грамотнiсть ;

прн 36 Виявляти готовнiсть перегJIядати своТ
судження i мiняти образ дiй за наявностi
переконливих аргииентiв4

прн 37 Проявляти прагнення до спiвпрацi у
груповiй дiяльностi;

8 - Ресурсне забезпечення реалiзацiТ програми
Кадрове забезпечецня

забезпечують освiтньо-професiйну
програму за квалiфiкацiею вiдповiдають
профiлю i напряму дисциплiн, що
викладаються, мають необхiдний стаж
педагогiчноi роботи та досвiд
практичноТ роботи. В процесi
органiзацiT навчzllrьного процесу
з€rлучаються професiон€Lпи з досвiдом
дослiдницькоi /управлiнськоТ
/iнновшдiйноi /творчоТ роботи таlабо

роботи за фахом та iноземнi лектори.
Вiдбуваеться обмiлI студентами.
|00% про фесорсько-викладацького
складу, задlяного до викладання
професiйно-орiентованих дисциплiн,
мають HayKoBi ступенi таlабо вченi

Bci науково-педагогiчнi працiвники, що
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звання за вiдповiдною або
спорiдненими спецiа_пьностями.

Матерiально-технiчне забезпечення Матерiально-технiчне забезпечення
дозволяе повнiстю забезпечити освiтнiй
процес протягом всього циклу
пiдготовки за освiтнъою програмою.
Стан примiщень засвiдчено caHiTapHo-
технiчними паспортами, що
вlдповlдають 1снуючим нормативним
актам.
ВикористаннrI
кабiнетiв, комп'ютерних класiв з
потужними комп'ютерами та сучасним
програмним забезпеченням.
Комп'ютеризованi робочi мiсця у
Науковiй бiблiотецi надають
можливlсть доступу до lHTepHeTy та
локапьноi мережi як бiблiотеки, так i
унiверситету в цiлому. Студенти також
мають змоry користуватися власними
пк з безкоштовною можливiстю
доступу до мережi iHTepHeT через
бездротовий зв'язок (Wi-Fi).

спецiалiзованих

Iнформацiйне та навчально-
методичне забезпечення

У Чорноморському нацiональному

унiверситетi iM. Петра Могили
функцiонуе потужна система
бiблiотечно-iнформацiйного
забезпечення, Використовуючи спектр

функцiй системи LitPro (власна

розробка), yci користувачi бiблiотеки
(стуленти, викладачi, науковцi) можуть
отримати динамiчну iнформацiю щодо
наявностi базовоi, iншоТ рекомендованоi
лiтератури та iT розмiщення, а також
мають можливiсть здiйснювати доступ
до оцифрованих повнотекстових копiй
навчальноi та методичноi лiтератури.
ВикористаннrI в навч€шьному процесi
системи moodle. Наявнiсть авторських
розробок (пiдручникiв, навчЕtпьних
посiбникiв, методичних матерiалiв)
професорсько-викладацького складу.

9 - Академiчна мобiльнiсть
Нацiональна кредитна мобiльнiсть На ocHoBi двостороннiх договорiв мiж
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Чорноморським нацiональним

унiверситетом та унiверситетами
УкраiЪи: Нацiона-гrьний унiверситет
<Киево-Могилянська академiя>>,

Нацiональний унiверситет <<Острозька

академiя>>.

Мiжпародпа кредитна мобiльнiсть На ocHoBi двостороннiх договорiв мiж
Чорноморським нацiональним
унiверситетом iMeHi Петра Могили та
вищими навч€Llrьними закJIадами краiн-
партнерiв: Унiверситет Ка Фоскарi (Са'
Foscari University of Venice), ,Щержавна
вища схiдноевропейсъка школа в
Перемишлi (ДВСШ) (Wyzszej Szkoly
Wschodnioeuropejskiej w Рrzеmуýlч),
Поморсъка Академiя в Слупську
(Akademia Роmоrskа w Stupsku),
Унiверситет Саарпанду (Universitёt des
Saarlandes).

IIавчання irrоземних здобувачiв
вищоi освiти

Можливе пiсля вивчення курсу
украiнськоi мови.

2. Перелiк KoMrroHeHTiB освiтньо-професiйноi програми та ix логiчна
послИовrriсть

2.1. Перелiк компонентiв оП.ше к компон в
Код н/д Компоненти о cBiTHboT програми (навчальнi

дисциплiни, KypcoBi проекти фоботи),
практики, квалiфiкацiйна робота)

кiлькiсть
кредитiв

Форма
пiдсумкового

контролю

обов'язковi компоненти оп
1. Нормативнi навчальнi дисциплiни

1.1. Щикл загальноi пiдготовки

опп 1. Педагогiка вищоi школи та методика НДР aJ Залiк

1 .2. I_{икл професiйноi пiдготовки

опп 2. Юридична компаративiстика 4 Екзамен

опп 3. ,Щелiктнi зобов'язання у цивiльнБму правi 4 Екзамен

опп 4. Проблеми юридичноТ психологii aJ Екзамен

опп 5. Загалъне i процесу€шьне документування з,5 Залiк

опп б. Адвокатська дiяльнiсть 5 Залiк

опп 7. Право iнтелектуальноi власностi 5 Екзамен
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опп 8. Фiлософiя права 5 Екзамен

1 Асистентська практика J Залiк

2 Переддипломна практика 7,5 Залiк

3 Курсова робота з гryблi.rrrо-правових
дисциплiн

J Захист

4 Пiдготовка та захист магiстерськоТ роботи 1,2 Захист

загальний обсяг обов'язкових компонентiв: 58

Вибiрковi компоненти ОП
2. Вибiрковi навчальнi дисциплiни

2. 1 .Щикл загальноi пiдготовки

вБп1. I-{ивiльний захист та охорона працi в гагryзi a
J Залiк

вБп2. Самоорганiзацiя та вiдповiдальнiсть юриста -J Залiк

2 .2. Тfикл професiйноi пiдготовки

ВБП 3а Проблеми забезпечення конституцiйних
прав людини

4 Екзамен

ВБП 4а Правове реryлювання соцiального захисту 4 Екзамен

ВБП 5а ,Щоговори у нотарiальнiй дiяльностi 5 Залiк

ВБП ба Щiяльнiсть органiв юстицii 5 Екзамен

ВБП 7а I_\ивiльно-правове реryлювання договiрних
вiдносин

5 Екзамен

ВБП 8а Правове реryлювання обiry цiнних паперiв J Екзамен

Блок Б

вБпзб Органiзацiя дiяльностi мiсцевlD( адмiнiст-
рацiй

4 Екзамен

вБп 4б Мiжнародний комерцiйний арбiтраж 4 Екзамен

вБп 5б А дмiнiстративна вiдповiдальнiсть 5 Залiк

вБп бб Правове реryлювання банкрутства 5 Екзамен

вБп 7б Iнформацiйне право 5 Екзамен

вБп 8б Правове реryлювання обiry цiнrчлх паперiв J Екзамен

Загальний обсяг вибiркових компонент: 32

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ OCBITHЬOI ПРОГРАМИ 90
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2.2. Структурно-логiчна схема ОП

Програма пiдготовки здобувачiв другого (магiстерського) рiвня вищоi
освiти галузi знаFIь 08 <Право)> за спецiа-пьнiстю 081 <ПравоD загапьним обся-
гом 90 кредитiв ECTS передбачае оволодiння сryдентами 16 навчальними дис-
циплiнами,написання курсовоТ роботи з публiчно-правових дисциплiн, прохо-

дження асистентськоi, переддипломноi практики i проведення пiдсумковоТ ате-

стацii у формi публiчного захисту магiстерськоi роботи ( .Щив. додаток 1).

Обов'язкова частина навч€Lпьного плану мае обсяг 58 кредитiв ECTS
(64,4%) i включае 8 дисциппiн (32,5 кредитiв), написання курсовоi роботи (3

кредити),асистентську практику (3 кредити) переддипломЕу практику (7,5 кре-

дитiв) та пiдготовку магiстерськоi роботи (|2 кредитiв).
Вибiркова частина навчмьного плану мае обсяг 32 кредити ECTS (35j%)

i включае дисциплiни вiльного вибору студента та навчЕuIьного закладу.
Вибiркова частина навч€tlrьного плану охоплюе 2 дисциплiни самостiйно-

го вибору навч€tльного закJIаду, якi е обов'язковими для Bcix студентiв, та б ди-
сциплiн вiльного вибору студента в двох блоках (А,Б), з яких студент обирае

для вивчення 4 дисциплiни одного блоку (26 кредитiв).

3. Форма атестацii здобувачiв вищоТ освiти

Атестацiя випускникiв ocBiTHboi програми спецiа-пьностi 081 <Право>

проводитъся у формi захисту магiстерськоi роботи та завершуеться видачою

документу встановленого зрЕвка про присудження йому ступеня магiстра i з
присвоенням квапiфiкацii: Юрист.

Атестацiя здiйснюеться вiдкрито i публiчно.
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4. Матриця вiдповiдностi програмних компетентностей компонентам
ocBiTHboi програми

Таблиця 4.1.
опп1 опп2 оппз опп4 опп5 оIшб оIIп7 оIIп8 l ) J 4

зкl a a a a a a a a

зк2 a a

зкз
a с a a a a a a a

зк4
a a a a

зк5
о a a

зкб a a a

зк7
о a a a

зк8

зк9
a е о о a a a a a

зк 10
a о a a с a a a a a

зк 11 a с a a a a a a a

зк 12 a a

зк 1з a a a

зк 14

Фкl
a a a

Фк2
a a a о a

Фкз
a с

Фк4
a a о a

Фк5
a о a

Фкб
a a a a

Фк7
о о с с a

Фк8
a a

Фк9
a о о a a

Фк 10
a a a о

Фк ll
a a a a

Фк 12
a a a с

Фк 13
a a a

Фк 14 с с с о

Фк 15
a a a a a

Фк 6 a a a a a a a

Фк 7 a a a

Фк 8 a a a a a a

Фк 9 a a a

Фк 20 a a a

Фк 21 a о a a a
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Таблиця 4.2.
вБп 1 вБп 2 ВБП 3а ВБП 4а ВБП 5а ВБП ба ВБП 7а ВБП 8а вБп зб вБп 4б вБп 5б вБп бб вБп 7б вБп 8б

зк1 a a a

зк2 о

зкз a a a a a a a a a a о

зк4

зк5 a a

зкб a a a a

зк7

зк8 a

зк9 a с

зк 10 a a a е

зк 11 a a a a a a a a a о

зк 12

зк 13 о с a с a
a

зк 14 a

Фкl с

Фк2 a a a
е

Фкз
a a a о a a

a

Фк4

Фк5
а a

Фкб a a a a

Фк7 с
a с о a

Фк8 о
a

Фк9 a a

Фк l0 a о a с a

Фкll с о a

Фк 12
a a

Фк 1з

Фк l4 a a

Фк l5

Фк lб a с a a a a a a

Фк l7

Фк l8 с a a a
a

Фк l9 a

Фк 20 a a a a
a

Фк 2l a
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5. Матриця забезпечення програмних результатiв навчання (ПРН)
вiдповiдними компонентами освiтцьоi програми

Таблиця 5.1.

оппl опп2 оппз опп4 опп5 оппб опп7 опп8 l 2 з 4

прн l a a a

прн 2
a a a

IIPH 3 a a io

прн 4 a a a о

прн 5 a a

IIрн 6 a a a

прн 7
о a a

прн 8
a a е

прн 9 a

прн 10 a a a a

прн 11 a о a a a a a a a

прн 12 a a a

прн 13 a a о a a

прн 14 a о a

прн 15 a a

прн 16 е a a a

прн 17 a о о

прн 18 a a a

прн 19 a a

прн 20 a a a a

прн 21 a a о е a a

прн22 a a

прн 23 a a a a

прн 24 е a a

прн 25 a

прн 26 a

прн 27

прн 28 с с

прн 29 a о a

прн з0 a о

прн 31 о с

прн 32 a

прн зз l о a

прн 34

прн 35 с

прн 36 е a a a

прн з7
с a a a
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Таблиця 5.2.
вБп 1 вБп 2 ВБП 3а ВБП 4а ВБП 5а ВБП ба ВБП 7а ВБП 8а вБп зб вБп 4б вБп 5б вБп бб вБп 7б вБп 8б

прн 1 a

IIрн 2
a

IIрн 3

IIрн 4 a

прн 5 a

прн 6

прн 7

прн 8 a

прн 9

прн 10

прн ll a a

прн 12 a о a a

прн 13 a

прн 14 a a a

прн 15 a

прн 16 a о

прн 17

прн l8 a

IIРH l9 a

IIрн 20 a

IIрн 21 a a

прн22 a a

IIрн 23 a a

прн 24

IIPH 25 t о a

IIрн 26 a

прн 27

прн 28

прн 29

прн 30

прн 31

IIPH з2 a a a

прн 33 a a
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прн 34

прн 35

прн 36 a

IIрн 37 a a

2l



о
{

Е
фd

Фо
ýaа
ю
ц

ta)

lrц

1<
fл

:ь
F
ц
Ф

Fоюо
:i

Едодо
Flо
ri
(Ё
й
Fо
х
с)
(в
t.
(в
ч
о
ц
лц
lr

а

Ео
д

ихаоIоJtrIп .цонLпсафоdш rхи[
ихsоIоJtrIп

.I.ончIгЕJЕЕ IfхиП


