




Передмова 

 

Освітньо-професійна програма є нормативним документом, який 

регламентує нормативні, компетентністні, кваліфікаційні, організаційні, 

навчальні та методичні вимоги у підготовці магістрів у галузі 05 «Соціальні 

та поведінкові науки» спеціальності 052 «Політологія». 

Освітньо-професійна програма заснована на компетентнісному підході 

підготовки магістра у галузі 05 «Соціальні та поведінкові науки» 

спеціальності 052 «Політологія». 

Освітньо-професійна програма розроблена робочою групою: 

Арабаджиєв Дмитро Юрійович – керівник проектної групи, доктор 

політичних наук, доцент, завідувач кафедри загальноправових та політичних 

наук ЗНТУ. 

Агарков Олег Анатолійович – член проектної групи, доктор політичних 

наук, професор, завідувач кафедри соціальної роботи ЗНТУ. 

Буканов Григорій Миколайович – член проектної групи, кандидат 

політичних наук, доцент кафедри конституційного, адміністративного та 

трудового права ЗНТУ. 

Хрустальова Марина Станіславівна – член проектної групи, кандидат 

політичних наук, доцент кафедри державного управління та 

адміністративного менеджменту. 

Освітня програма оприлюднюється на сайті університету до початку 

прийому на навчання до університету відповідно до Правил прийому. 

Відповідальність за впровадження освітньої програми та забезпечення 

якості вищої освіти несе завідувач випускової кафедри за спеціальністю. 

Програма погоджена з вченою радою факультету, схвалена Науково- 

методичною радою факультету та затверджена Вченою радою Запорізького 

національного технічного університету. 

Ця освітньо-професійна програма не може бути повністю або частково 

відтворена, тиражована та розповсюджена без дозволу Запорізького 

національного технічного університету. 



1. Профіль освітньо-професійної програми магістра зі спеціальності 

052 «Політологія» 

 

1 Загальна інформація 

Повна назва вищого 

навчального закладу 

та структурного 

підрозділу 

Запорізький національний технічний університет 

Юридичний факультет 

Кафедра загальноправових та політичних наук 

Ступінь вищої освіти 

та назва кваліфікації 

мовою оригіналу 

ОС «Магістр» магістр зі спеціальності «Політологія» 

Офіційна назва 

освітньої програми 
Магістр зі спеціальності «Політологія» 

Тип диплому та обсяг 

освітньої програми 
Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС 

Термін навчання 1 рік 5 місяців 

Акредитаційна 

інституція 
Акредитаційна комісія України 

Термін акредитації 2024 р. 

Цикл/рівень 
НРК України – 7 рівень, FQ-EHEA – другий цикл, EQF LLL –7 

рівень 

Передумови 

Наявність ступеня бакалавра Вступні іспити з фаху та іноземної 

мови. Решта вимог визначаються правилами прийому на освітньо-

професійну програму магістра 

Мова(и) викладання Українська 

Термін дії освітньої 

програми 
2020 р. 

Інтернет-адреса 

постійного 

розміщення опису 

освітньої програми 

www.zntu.edu.ua 

2 Мета освітньої програми 

Підготовка фахівців високого рівня, які володіють фундаментальними знаннями і 

практичними навичками з проведення ефективного управління політичною діяльністю 

установ та організацій, здатні впроваджувати отримані знання в наукових дослідженнях, 

пов’язаних з проблемами розвитку політичної теорії. 

3 Характеристика освітньої програми 

Предметна область, 

галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація (за 

наявності) 

05 «Соціальні та поведінкові науки» 

052 «Політологія» 

Орієнтація освітньої 

програми 
Освітньо-професійна 

Основний фокус 

освітньої програми та 

спеціалізації 

Підготовка фахівців високого рівня до організаційно-

управлінської, аналітичної та науково-дослідної діяльності в сфері 

політології 



Особливості 

програми 

Орієнтована на глибоку спеціальну підготовку політологів 

враховуючи вимоги ринку праці, ініціативних та здатних швидко 

пристосовуватись до сучасного політичного середовища та 

науково-дослідної сфери. 

4 Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Магістр з політології може займати первинні посади відповідно до 

професійних назв робіт, які є складовими класифікаційних 

угруповань національного класифікатору України «Класифікатор 

професій» ДК 003:2010: 

 

2443 – Професіонали в галузі політології: 

2443.2 - Експерт із суспільно-політичних питань 

2443.2 – Політичний оглядач 

2443.2 – Політолог 

2310 – Викладач ВНЗ 

Подальше навчання 
Можливість навчання за програмою: 8 рівня НРК України, 

третього циклу FQ-EHEA та 8 рівня EQF-LLL 

5 – Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

Проблемні, інтерактивні, проектні, інформаційно-комп’ютерні 

саморозвиваючі, колективні та інтегративні, контекстні технології 

навчання. 

Оцінювання 

Усне та письмове опитування, тестовий, презентація наукової 

роботи, захист курсових робіт, захист магістерської роботи, заліки, 

екзамени. 

Система оцінювання 

Оцінювання навчальних досягнень студентів здійснюється за 

чотирибальною шкалою – 4-бальна національна шкала (відмінно, 

добре, задовільно, незадовільно); 2-рівнева національна шкала 

(зараховано/незараховано); 100-бальна; шкала ECTS (А, В, С, D, E, 

F, FX). 

6 – Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми у політичній галузі, що передбачає проведення 

досліджень ринку та застосування методичних політичних 

підходів. 

Загальні 

компетентності (ЗК) 

ЗК1 – Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу. 

ЗК2 – Знання предметної області та розуміння професійної 

діяльності. 

ЗК3 – Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК4 – Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК5 – Здатність працювати в команді. 

ЗК6 – Здатність використання інформаційних і комунікаційних 

технологій. 

ЗК7 – Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

ЗК8 – Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК9 – Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел. 

ЗК10 – Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК11 – Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

ЗК12 – Здатність спілкуватися з представниками інших 

професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей 



знань/видів економічної діяльності). 

ЗК13 – Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних 

робіт. 

ЗК14 – Володіння державною мовою 

Фахові 

компетентності (ФК) 

ФК1 – Здатність до формування світогляду, розвитку людського 

буття, суспільства і природи, духовної культури 

ФК2 – Уміння проводити класифікацію інформаційних джерел 

наукових досліджень. 

ФК3 – Здатність професійно виконувати науково-дослідницькі та 

експертно-аналітичні функції на національному та міжнародному 

ринку праці. 

ФК4 – Здатність розробляти програму та виконувати складні 

політологічні дослідження з використанням широкого кола якісних 

і кількісних методів та високоспеціалізованого інструментарію 

прикладного аналізу. 

ФК5 – Здатність застосовувати широкий спектр політологічних 

понять, теорій і методів до аналізу владно-політичних відносин 

політичних акторів, інститутів та ідей відповідно до певного 

історичного або сучасного контексту. 

ФК6 – Здатність застосовувати фундаментальні знання 

нормативної та позитивної політичної теорії, політичного аналізу, 

порівняльної та прикладної політології. 

фК7 – Здатність володіти категорійно-поняттєвим та аналітично-

дослідницьким апаратом сучасної світової політичної науки 

ФК8 – Здатність професійно виконувати політико-організаційні та 

консультаційні функції на національному та міжнародному ринку 

праці. 

ФК9 – Здатність застосовувати знання щодо принципів 

функціонування та закономірностей розвитку влади та публічної 

політики, політичних інститутів та процесів, політичної поведінки, 

політичної культури та ідеології. 

ФК10 – Здатність застосовувати розуміння природи та значення 

політики як специфічного виду людської діяльності та особливої 

сфери пізнання, включаючи розвиток уявлень про політику та її 

сучасні інтерпретації. 

ФК11 – Здатність комплексного розуміння принципів 

функціонування та закономірностей розвитку влади та публічної 

політики, політичних інститутів та процесів, політичної поведінки, 

політичної культури та ідеології, світової політики та політики 

окремих країн та регіонів. 

ФК12 – Здатність визначати, формулювати та пропонувати шляхи 

розв’язання професійних теоретичних та практичних проблем. 

ФК13 – Здатність розв’язання розумових задач щодо планування 

та організації політичного процесу. 

ФК14 – Здатність давати оцінку подіям. 

ФК15 – Здатність орієнтуватися в усіх напрямках діяльності, 

пов’язаної з політичною сферою. 

ФК16 – Здатність використовувати сучасні політологічні теорії, 

концепти та методи для інтерпретації та змістовного аналізу 

політики на місцевому, національному та міжнародному рівні. 

ФК17 – Здатність розуміти особливості реалізації влади у різних 

політичних системах, їх соціально-економічний, історичний та 



соціокультурний контекст функціонування та взаємодії. 

ФК18 – Здатність використовувати загальні та професійні 

інформаційні та комунікаційні технології для отримання, обробки 

та презентації інформації. 

ФК19 – Здатність розуміти предметну область та базову специфіку 

професійної діяльності. 

ФК20 – Здатність професійно викладати соціально-політичні 

дисципліни на відповідному рівні даної освітньої кваліфікації. 

7 – Програмні результати навчання 

 

ПРН1 – Знання студентами теоретичних основ функціонування 

образних систем. Вміння здійснювати відбір та класифікацію 

інформаційних джерел наукових досліджень 

ПРН2 – Знання основних понять і теоретико-методологічних 

підходів сучасної західної політичної науки. Вміння формувати 

наукове мислення у сфері політики, політичної культури. Здатність 

до поліпшення викладання і навчання. 

ПРН3 – Знання та розуміння предметної області професійної 

діяльності, застосування методів наукового пізнання і політичних 

інструментів; уміння розв’язувати складні політичні проблеми. 

Розуміння структури і цілей освітніх систем. 

ПРН4 – Знання форм, методів та засобів діагностування соціально-

політичних ситуацій. Знання діагностики форм та методів 

спілкування, планування системи засобів взаємодії. Вміння 

характеризувати реалізацію та складнощі розбудови 

зовнішньополітичного курсу України на сучасному етапі. 

ПРН5 – Знання базових дипломатичних понять, термінів та 

категорій. Знання системи етичних критеріїв професійної 

діяльності, психологічних та етичних закономірності 

конструктивного спілкування, основних вимог ділового етикету, 

найважливіших особливостей міжнародного етикету, правил 

організації різних форм ділових контактів. 

ПРН6 – Знання процесу дослідження концептуальних засад 

соціально-політичної ситуації. Знання результатів застосування 

технологічних схем засобів масової інформації. 

ПРН7 – Вміння здійснювати відбір та класифікацію інформаційних 

джерел наукових досліджень. Працювати з сучасними 

бібліографічними і реферативними базами даних, а також 

наукометричними платформами. Уміння осмислювати сучасні 

суспільно-політичні процеси з позицій з теоретико-методологічних 

позицій сучасної західної політології. 

ПРН8 – Знання загального порядку здійснення основних видів 

політичної та зовнішньополітичної діяльності. Уміння 

осмислювати сучасні суспільно-політичні процеси з теоретико-

методологічних позицій сучасної політології 

ПРН9 – Знання процесу усунення формалізму й одноманітності у 

роботі; приймати оптимальні рішення у процесі педагогічної 

комунікації. Вміння обробляти отримані дані за допомогою 

методів математичної статистики, оформляти роботу згідно вимог, 

що пред’являються, готувати доповіді, тези та матеріали статей, 

застосовувати у практичній діяльності отримані знання. 

ПРН10 – Вміння працювати творчо, нетрадиційно, реалізовувати 

імпровізаційно-педагогічний підхід, усувати формалізм і 



одноманітність у роботі; приймати оптимальні рішення. 

ПРН11 – Знання механізмів прийняття та організації виконання 

політичних рішень. Знання методів і засобів професійної 

діяльності, в тому числі основних принципів, форм та методів 

роботи політичних інститутів. 

ПРН12 – Знання діагностики форм та методів спілкування, 

планування системи засобів взаємодії. Вміння діагностувати 

суспільні процеси. 

ПРН13 – Знання форм, методів та технологій соціального 

прогнозування і моделювання реальних соціальних явищ. Знання 

та розуміння предметної області професійної діяльності, 

застосування методів наукового пізнання і політичних 

інструментів; уміння розв’язувати складні політичні проблеми. 

ПРН14 – Вміння аналізувати проблеми соціально-політичних 

ситуацій. Здатність до поліпшення викладання і навчання. 

Розуміння структури і цілей освітніх систем. 

ПРН15 – Знання та розуміння предметної області професійної 

діяльності, застосування методів наукового пізнання і політичних 

інструментів; уміння розв’язувати складні політичні проблеми. 

ПРН16 – Уміти проводити класифікацію інформаційних джерел 

наукових досліджень. Розуміння різних контекстів, в яких 

навчальний процес може розвиватися. Можливість зробити 

відповідне наукове дослідження в різних контекстах та ситуаціях. 

ПРН17 – Знання щодо пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел. Вміння обробляти отримані дані за допомогою 

методів математичної статистики, оформляти роботу згідно вимог, 

що пред’являються, готувати доповіді, тези та матеріали статей, 

застосовувати у практичній діяльності отримані знання. 

ПРН18 – Знання понятійного апарату сучасних політичних теорій 

для аналізу актуальних проблем державного управління та 

місцевого самоврядування. Вміння аналізувати, узагальнювати та 

систематизувати сучасні моделі, методи і форми державного 

управління політичними процесами із застосуванням наукової 

методології. 

ПРН19 – Знання сучасних західних зовнішньополітичних доктрин 

й концепцій. Аналіз новітніх тенденцій, явищ, подій й процесів. 

Надання інформаційно-аналітичних рекомендацій. 

ПРН20 – Знання студентами теоретичних основ функціонування 

образних систем. Знання системи категорійно-поняттєвого та 

аналітично-дослідницького апарату 

ПРН21 – Знання міжнародних стандартів з прав людини. Знання 

політичних прав та обов’язків громадян. Надання інформаційно-

аналітичних рекомендацій. 

ПРН22 – Знання про розвиток та теоретико-методологічну 

еволюцію сучасної західної політології. Уміння осмислювати 

сучасні суспільно-політичні процеси з позицій з теоретико-

методологічних позицій сучасної західної політології. 

ПРН23 – Знання основних понять і теоретико-методологічних 

підходів сучасної західної політичної науки. Уміння орієнтуватися 

у проблемах поділу влад, формах державного устрою і державного 

улаштування. 

ПРН24 – Знання форм, методів та технологій соціального 



прогнозування і моделювання реальних соціальних явищ. Вміння 

діагностувати суспільні процеси. 

ПРН25 – Знання методів спілкування, застосування різновидів 

взаємодії, спільної діяльності, активізація позитивних емоцій, 

почуттів. Вміння застосовувати способи впливу у процесі 

комунікації: навіювання, зараження, наслідування. Вміння 

передбачення процедур та методів спілкування з запобігання 

конфліктів. 

ПРН26 – Знання форм, методів та засобів діагностування 

соціально-політичних ситуацій. Знання діагностики форм та 

методів спілкування, планування системи засобів взаємодії. 

Володіння методами спілкування, застосування різновидів 

взаємодії, спільної діяльності, активізація позитивних емоцій, 

почуттів. 

ПРН27 – Розуміння сучасних проблем державотворення, 

ефективного функціонування політичних інститутів в різних 

країнах і насамперед в Україні. Уміння виявляти проблемні 

питання сучасної політології, аналізуючи відповідні розділи 

політичної сфери. 

ПРН28 – Знання загальних закономірностей політичної сфери. 

Вміння аналізувати проблеми соціально-політичних ситуацій. 

ПРН29 – Знання про сучасні політологічні теорії, концепти та 

методи для інтерпретації та змістовного аналізу політики на 

місцевому, національному та міжнародному рівні. 

ПРН30 – Розуміння сучасних проблем державотворення. Уміння 

виявляти проблемні питання у різних політичних системах, 

аналізуючи відповідні розділи конституцій різних країн. 

ПРН31 – Знання та розуміння предметної області професійної 

діяльності, застосування методів наукового пізнання і політичних 

інструментів. Вміння розв’язувати складні політичні проблеми. 

ПРН32 – Знання процесу розробки та управління проектами. 

Знання та розуміння предметної області професійної діяльності, 

застосування методів наукового пізнання і політичних 

інструментів. Вміння характеризувати реалізацію та складнощі 

розбудови політичного курсу України на сучасному етапі. 

ПРН33 – Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань 

і взятих обов’язків. Розуміння різних контекстів, в яких 

навчальний процес може розвиватися. Здатність до поліпшення 

викладання і навчання. Розуміння структури і цілей освітніх 

систем. 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове забезпечення 

Розробники програми: 2 доктора наук, 2 кандидата наук, доценти. 

Всі розробники є штатним співробітниками Запорізького 

національного технічного університету. 

Гарант освітньої програми: Арабаджиєв Д.Ю. – завідувач кафедри 

загальноправових та політичних наук, д.політ.н., доцент. 

До реалізації програми залучаються науково-педагогічні 

працівники з науковими ступенями та/або вченими званнями, а 

також висококваліфіковані спеціалісти. 

З метою підвищення фахового рівня всі науково-педагогічні 

працівники один раз на п’ять років проходять стажування, в т.ч. 

закордонні. 



Матеріально – 

технічне 

забезпечення 

 навчальні корпуси; 

 гуртожитки; 

 тематичні кабінети; 

 спеціалізовані лабораторії; 

 комп’ютерні класи; 

 пункти харчування; 

 точки бездротового доступу до мережі Інтернет; 

 мультимедійне обладнання; 

 спортивний зал, спортивні майданчики 

Інформаційне та 

навчально- 

методичне 

забезпечення 

 офіційний сайт ЗНТУ: www.zntu.edu.ua; 

 точки бездротового доступу до мережі Інтернет; 

 необмежений доступ до мережі Інтернет; 

 наукова бібліотека, читальні зали; 

 пакет MS Office 365; 

 корпоративна пошта; 

 навчальні і робочі плани; 

 графіки навчального процесу; 

 навчально-методичні комплекси дисциплін; 

 навчальні та робочі програми дисциплін; 

 дидактичні матеріали для самостійної та індивідуальної роботи 

студентів з дисциплін; 

 програми практик; 

 методичні вказівки щодо виконання курсових проектів(робіт), 

дипломних проектів (робіт); 

 критерії оцінювання рівня підготовки; 

 пакети комплексних контрольних робіт. 

9 – Академічна мобільність 

Національна 

кредитна мобільність 

Підвищення кваліфікації (стажування) науково-педагогічних 

працівників у вітчизняних вищих навчальних закладах-партнерах. 

Міжнародна 

кредитна мобільність 

 Договір про співпрацю з Шуменським університетом у Варні, 

Болгарія; 

 Угода про спільне проведення конференцій з Інститутом 

міжнародної освіти CIVIC (The CIVIC-Institute); 

 Угода щодо семестрового академічного обміну між Центром 

Східної Європи у Любліні, Польща та Мукачівським державним 

університетом, Україна. 

 

http://www.zntu.edu.ua/


2.1. Перелік компонент освітньо-професійної програми та їх логічна 

послідовність 

 

частина навчально плану 

№ Вид навчальної діяльності 
Обсяг 

кредитів 

Форма 

підсумкового 

контролю 

Обов’язкові (нормативні) компоненти освітньої програми 

Цикл загальної підготовки 

ЗПН 01 Політична іміджеологія 3 залік 

ЗПН 02 Цивільний захист і охорона праці в галузі 3 залік 

Цикл професійної підготовки 

ППН 01 Менеджмент і маркетинг виборчої кампанії 4 екзамен 

ППН 02 Сучасні теорії модернізації 5 екзамен 

ППН 03 
Методика викладання соціально-політичних 

дисциплін 
5 

екзамен 

ППН 04 Методологія наукових досліджень 5 екзамен 

ППН 05 Сучасна зарубіжна політологія 5 екзамен 

ППН 06 Некласична політична теорія 3 залік 

ППН 07 Теорія систем і системний аналіз 4 екзамен 

ППН 08 Переддипломна практика 6 екзамен 

ППН 09 Дипломування 24 екзамен 

Загальний обсяг обов’язкових компонент: 67 

Вибіркові компоненти освітньої програми 

Вибірковий блок 1 (за вибором ВНЗ) 

Цикл загальної підготовки 

ЗПВВ 01 Актуальні проблеми міжнародного права 3 залік 

Цикл професійної підготовки 

ППВВ 01 Історія і теорія дипломатії 3 залік 

ППВВ 02 Гібридні війни та локальні конфлікти 4 екзамен 

ППВВ 03 Євроінтеграційні реформи та децентралізація 3 залік 

Вибірковий блок 2 (за вибором студента 

Цикл загальної підготовки 

ЗПВС 01 
Зовнішня політика зарубіжних країн / 

Теорії демократичного транзиту 
3 залік 

Цикл професійної підготовки 

ППВС 01 
Сучасний парламентаризм / 

Технології виборчих кампаній 
4 екзамен 

ППВС 02 
Зовнішня політики України / 

Методологія політичної науки 
3 залік 

Загальний обсяг обов’язкових компонент: 23 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 90 

 



1 курс 1 семестр 1 курс 2 семестр 2 курс 1 семестр

ЗПН01 Політична іміджеологія
ЗПВВ01 Актуальні проблеми 

міжнародного права
ППН08 Переддипломна практика

ЗПН02 Цивільний захист та охорона праці 

в галузі

ЗПВС01 Зовнішня політика зарубіжних 

країн
ППН09 Дипломування

ППН01 Менеджмент і маркетинг виборчої 

кампаніїї
ППН02 Сучасні теорії модернізації

ППН03 Методика викладання соціально-

політичних дисциплін
ППН05 Сучасна зарубіжна політологія

ППН04 Методологія наукових досліджень
ППВВ02 Гібридні війни та локальні 

конфлікти

ППН06 Некласична політична теорія
ППВВ03 Євроінтеграційні реформи та 

децентралізація

ППН07 Теорія систем і системний аналіз ППВС01 Сучасний парламентаризм

ППВВ01 Історія і теорія дипломатії ППВС02 Зовнішня політика України

ЗПВС01 Теорії демократичного 

транзиту

ППВС01 Технології виборчих кампаній

ППВС02 Методологія політичної науки

2.2 Структурно-логічна схема ОП



3. Форма атестації здобувачів ступеня «Магістр» 

 

Атестація випускників здійснюється за допомогою засобів контролю 

ступеня досягнення кінцевих цілей освітньо-професійної підготовки з 

дотриманням принципів формування і реалізації системи засобів державної 

діагностики якості знань. 

Принципами формування і реалізації системи засобів діагностики якості 

знань магістра зі спеціальності 052 «Політологія» є: уніфікація, комплексність, 

актуальність, взаємозамінність та взаємодоповнюваність, інформативність, 

дієвість, індивідуальність, диференційованість, об'єктивність і відкритість, 

єдність вимог, предметність, інноваційність, валідність, варіативність. 

Атестація проводиться на підставі оцінювання якості засвоєння ОПП, 

рівня здобутих професійних знань, набутих умінь та навичок, ступеня 

сформованості системи професійних компетентностей, передбачених 

стандартами вищої освіти з напряму 052 «Політологія». 

Нормативні форми атестації: підсумкова атестація включає підготовку і 

захист випускної кваліфікаційної роботи (дипломна робота магістра). 

Єдині вимоги до виконання ВКР, її змісту, обсягу і структурою, 

складом і формою документів, необхідних при її оформленні затверджується 

вченою радою юридичного факультету ЗНТУ. 

Атестація випускників, які здобувають освітній ступень магістра зі 

спеціальності 052 «Політологія», здійснюється Екзаменаційною комісією 

(ЕК) ВНЗ. 

Діагностика якості підготовки магістрів здійснюється під час їх 

атестації у терміни, передбачені навчальним планом. 

 



4. Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам освітньої-професійної програми 

 

 
ЗПН 

01 

ЗПН 

02 

ППН 

01 

ППН 

02 

ППН 

03 

ППН 

04 

ППН 

05 

ППН 

06 

ППН 

07 

ППН 

08 

ППН 

09 

ЗПВВ 

01 

ППВВ 

01 

ППВВ 

02 

ППВВ 

03 

ЗПВС 

01 

ППВС 

01 

ППВС 

02 

ЗК1     + +     +  +      

ЗК2  +  +  + + +  +   +     + 

ЗК3    + + +     +    + +   

ЗК4    +  +    +  +    +   

ЗК5      +    +   + +   +  

ЗК6   +    + + + +  +       

ЗК7 +  +    + + +       +   

ЗК8 +          +   +     

ЗК9 +  +        + +  + +    

ЗК10         +     +     

ЗК11             +     + 

ЗК12               +  +  

ЗК13     +        +    + + 

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 відповідними компонентами освітньої-професійної програми 

 

 
ЗПН 

01 

ЗПН 

02 

ППН 

01 

ППН 

02 

ППН 

03 

ППН 

04 

ППН 

05 

ППН 

06 

ППН 

07 

ППН 

08 

ППН 

09 

ЗПВВ 

01 

ППВВ 

01 

ППВВ 

02 

ППВВ 

03 

ЗПВС 

01 

ППВС 

01 

ППВС 

02 

ПРН 1     + +     +  +      

ПРН 2  +  +  + + +  +   +     + 

ПРН 3    + + +     +    + +   

ПРН 4    +  +    +  +    +   

ПРН 5      +    +   + +   +  

ПРН 6   +    + + + +  +       

ПРН 7 +  +    + + +       +   

ПРН 8 +          +   +     

ПРН 9 +  +        + +  + +    

ПРН 10         +     +     

ПРН 11             +     + 

ПРН 12               +  +  

ПРН 13     +        +    + + 

ПРН 14 + + + +  +     +   +  + +  

ПРН 15     + + +    + +       

ПРН 16  +    +    +    + +    

ПРН 17      +   +          

ПРН 18 +   +  + +      + +  + +  

ПРН 19          +  + +  +   + 

ПРН 20     +   +           

ПРН 21          +  + +  +    

ПРН 22          +   +  + + +  

ПРН 23    +   +  +    +     + 

ПРН 24 +         +    + +    

ПРН 25          +    +   +  

ПРН 26   +     + +          

ПРН 27             +     + 

ПРН 28   +  +     +     +    

ПРН 29 +       + +         + 

ПРН 30    + + + + +        + +  

ПРН 31          +     +    

ПРН 32   +        + +       

ПРН 33     +     + +        


