


ПЕРЕДМОВА 

 

Розроблено робочою групою спеціальності 133 «Галузеве 

машинобудування»: 

1. Приймак Ірина Іванівна – гарант освітньої програми, керівник 

проектної групи, викладач вищої категорії; 

2. Хорошайло Віктор Петрович – член проектної групи, викладач 

вищої категорії; 

3. Пасько Марина Миколаївна – член проектної групи, викладач 
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1. ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 

підготовки молодшого спеціаліста в галузі 13 «Механічна 

інженерія» зі спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» 

 

Складові Опис освітньої програми 

1. Загальна інформація 

Повна назва 

закладу вищої 

освіти та 

структурного 

підрозділу  

Машинобудівний коледж Донбаської державної 

машинобудівної академії 

Циклова комісія технічних спеціальностей 

Повна назва 

кваліфікації 

мовою оригіналу 

Технік-технолог (механіка) 

Офіційна назва 

освітньої програми 

Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних 

лініях 

Тип диплому та 

обсяг освітньої 

програми 

Тип диплому – одиничний,   кредитів ЄТКС, термін 

навчання 4 роки 

Наявність 

акредитації  

Сертифікат про акредитацію НД-І №0156928 від 5 червня 

2013р. (рішення Акредитаційної комісії від 29 березня 2013 

року №102, наказ МОН України 5.04.2013 №927-л). 

Цикл/рівень  Початковий (молодший спеціаліст) рівень вищої освіти 

/п’ятий кваліфікаційний рівень Національної рамки 

кваліфікацій  

Передумови  Умови вступу визначаються «Правилами прийому до 

Машинобудівного коледжу Донбаської державної 

машинобудівної академії», затвердженими Педагогічної 

радою 

Мова викладання Українська 

Основні поняття 

та їх визначення 

Галузь знань – основна предметна область освіти і науки, що 

включає групу споріднених спеціальностей, за якими 

здійснюється професійна підготовка (частина перша статті 1 

Закону України «Про вищу освіту»). 

Дипломний  проект –  це  кваліфікаційна  робота,  що  

присвячена реалізації  виробничих  завдань,  переважна  

більшість  яких  віднесена  до  проектної та  проектно-

конструкторської  професійних  функцій.  У  межах  цієї  

роботи 

передбачається  виконання  технічного  завдання,  ескізного  

й  технічного  проектів, робочої документації тощо. 

Європейська  кредитна  трансферно-накопичувальна  

система  (ЄКТС)  – система  трансферу  і  накопичення  

кредитів,  що  використовується  в європейському  просторі  

вищої  освіти  з  метою  надання,  визнання, підтвердження  

кваліфікацій  та  освітніх  компонентів  і  сприяє  

академічній  

мобільності  здобувачів  вищої  освіти;  система  ґрунтується  

на  визначенні навчального навантаження здобувача вищої 

освіти, необхідного для досягнення визначених результатів 



навчання, та обліковується в кредитах ЄКТС (частина перша 

статті 1 Закону України «Про вищу освіту»). 

Кваліфікація  –  офіційний  результат  оцінювання  і  

визнання,  який отримано,  коли  уповноважений  

компетентний  орган  установив,  що  особа досягла 

компетентностей (результатів навчання) за заданими 

стандартами. 

Кваліфікаційний  рівень –  структурна  одиниця  

національної  рамки кваліфікацій,  що  визначається  певною  

сукупністю  компетентностей,  які  є типовими для 

кваліфікацій даного рівня. 

Компетентності  -  динамічне поєднання знань, вмінь і 

практичних навичок, способів мислення, професійних та 

громадських якостей, морально-етичних цінностей , яка 

визначає здатність особи якісно виконувати свої професійні 

обов’язки та подальшу навчальну діяльність і є результатом 

навчання на даному рівні вищої освіти.  

Компетентності: 

- загальні компетентності – компетентності якими  

студент  оволодіває  в  процесі  виконання  даної  освітньої  

програми, вони носять  універсальний,  не  прив’язаний  до  

предметної  області характер, але важливі для виконання 

професійної та соціальної діяльності здобувача в різних 

галузях та для особистого розвитку. При  цьому 

компетентності класифікувалися за трьома категоріями: 

інструментальні(когнітивні, методологічні, технологічні та 

лінгвістичні здатності); міжособистісні (навички  

спілкування,  соціальна  взаємодія та співпраця); 

системні(поєднання розуміння, сприйнятливості та знань, 

здатність планування змін для удосконалення систем, 

розроблення нових систем). 

- предметно-спеціальні (фахові) компетентності – 

компетентності, які залежать від предметної області. Вони 

визначають профіль освітньої  програми  та  кваліфікацію  

випускника. 

Кредит Європейської  кредитної  трансферно-

накопичувальної  системи( Кредит ЄКТС)  –  одиниця  

вимірювання  обсягу  навчального навантаження  здобувача  

вищої  освіти,  необхідного  для  досягнення  визначених 

(очікуваних)  результатів  навчання.  Обсяг  одного  кредиту  

ЄКТС  становить 30 годин.  Навантаження  одного  

навчального  року  за  денною  формою  навчання становить, 

як правило, 60 кредитів ЄКТС. 

Курсова  робота –  індивідуальне  завдання,  виконання  

якого 

спрямовано  на  організацію  технологічного  процесу 

(наприклад.  технічну підготовку,  забезпечення  

функціонування,  контроль)  та  управління  ним 

(планування, облік, аналіз, регулювання). 

Курсовий  проект –  індивідуальне  завдання  виконання  

якого 

відноситься  здебільшого  до  проектної  та  проектно-



конструкторської  діяльності. Цей  вид  навчальної  роботи  

може  включати  елементи  технічного  завдання,  ескізні та 

технічні проекти, розроблення робочої, експлуатаційної, 

ремонтної документації тощо.  

Освітня (освітньо-професійна  чи  освітньо-наукова)  

програма – система  освітніх  компонентів  на  відповідному  

рівні  вищої  освіти  в  межах спеціальності,  що  визначає  

вимоги  до  рівня  освіти  осіб,  які  можуть  розпочати 

навчання за цією програмою, перелік навчальних дисциплін  

і логічну  послідовність їх  вивчення,  кількість  кредитів  

ЄКТС,  необхідних  для  виконання  цієї  програми,  а також  

очікувані  результати  навчання (компетентності),  якими  

повинен  оволодіти здобувач відповідного ступеня вищої 

освіти. 

Результати  навчання (Національна  рамка  кваліфікацій) – 

компетентності (знання,  розуміння,  уміння,  цінності,  інші  

особисті  якості),  які набуває та/або здатна 

продемонструвати особа після завершення навчання. 

Результати навчання(Закон України«Про вищу освіту») – 

сукупність знань,  умінь,  навичок,  інших  компетентностей,  

набутих  особою  у  процесі  навчання за  певною  освітньо-

професійною,  освітньо-науковою  програмою,  які  можна 

ідентифікувати, кількісно оцінити та виміряти  

Спеціалізація –  складова  спеціальності,  що  визначається  

вищим навчальним  закладом  та  передбачає  профільну  

спеціалізовану  освітньо-професійну  чи  освітньо-наукову  

програму  підготовки  здобувачів  вищої  та післядипломної 

освіти. 

Спеціальність –  складова  галузі  знань,  за  якою  

здійснюється 

професійна підготовка. 

Уміння -  здатність  застосовувати  знання  для  виконання  

завдань  та розв’язання  задач  і  проблем.  Уміння  

поділяються  на  когнітивні (інтелектуально-творчі)  та  

практичні(на  основі  майстерності  з  використанням  

методів,  матеріалів,  

інструкцій та інструментів). 

 

2. Мета освітньої програми 

Підготовка молодших спеціалістів в галузі науки і техніки, що містять сукупність 

засобів, прийомів, способів і методів людської діяльності, спрямованої на 

створення конкурентно спроможної продукції машинобудування 

3. Характеристика освітньої програми 

Предметна область 

(галузь знань, 

спеціальність) 

Галузь знань – 13 «Механічна інженерія» 

Спеціальність – 133 «Галузеве машинобудування» 

Орієнтація 

освітньої програми 

Освітньо-професійна 

Освітній фокус 

освітньої програми 

та спеціалізації  

Здобуття неповної вищої освіти в галузі механічної 

інженерії, спеціальності «Галузеве машинобудування». 

Акцент на здатність до виробничо-технічної, організаційно-

управлінської, конструкторської, технологічної, проектної 



діяльності на машинобудівних підприємствах усіх форм 

власності. 

Особливості та 

відмінності 

Тісна співпраця з машинобудівними підприємствами  

регіону  дозволяє одержати та викладати сучасну 

інформацію про технологічні процеси механічної обробки 

деталей, прогресивне обладнання, технологічне 

спорядження та інструмент, що дає можливість 

використовувати одержанні знання для поліпшення діючих 

та розроблення нових технологічних процесів виготовлення 

машин, апаратів і обладнання на реальних  прикладах  та  

проходити  практичну  підготовку, виконуючи прогресивні 

дипломні проекти.  

Особливий  акцент  програми  на використання 

інноваційних технологій при проектування технологічних 

процесів, використовуючи технології САПР ТП, CAD/CAM 

системи з ЧПК. 

4. Придатність випускників освітньої програми до працевлаштування та 

подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Посади  згідно  класифікатору  професій  України.  

Згідно  Національного  класифікатору  професій  

ДК003:2010: 

3115 технічні фахівці  - механіки 

3115 технік-технолог (механіка) 

Подальше 

навчання 

Навчання на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти/ 

шостий кваліфікаційний рівень Національної рамки 

кваліфікацій. 

5. Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

Викладання  проводиться  у  вигляді:  лекції,  

мультимедійної  лекції,  інтерактивної  лекції,  семінарів,  

практичних занять,  лабораторних  робіт,  самостійного  

навчання  на  основі  підручників  та  конспектів,  

консультації  з викладачами, підготовка курсової роботи, 

курсового та дипломного проекту. 

Оцінювання Оцінювання  навчальних  досягнень  здійснюється  за 

національною  4-х  бальною  шкалою  («відмінно»,  «добре»,  

«задовільно»,  «незадовільно»).  

Види контролю: поточний, тематичний, періодичний, 

підсумковий, самоконтроль.  

Форми  контролю:  усне  та  письмове  опитування,  тестові  

завдання  в  тому  числі  комп’ютерне  тестування,  

лабораторні звіти, презентації, захист курсових робіт та 

проектів, звітів з практик, захист дипломного проекту. 

6. Програмні компетенції 

Інтегральні 

компетенції 

Здатність розв’язувати спеціалізовані завдання галузевого 

машинобудування, що передбачає застосування теоретичних 

знань і методів механічної інженерії та має ознаки 

комплектності й невизначеності умов 

Загальні 

компетенції (ЗК) 

ЗК1 – Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу. 

ЗК2 – Здатність застосовувати знання в практичних 

ситуаціях. 

ЗК3 – Знання та розуміння предметної області та розуміння 



професії. 

ЗК4 – Здатність спілкуватися рідною мовою як усно, так 

письмово. 

ЗК5 – Здатність спілкуватися другою мовою. 

ЗК6 – Навички використання інформаційних і 

комунікаційних технологій. 

ЗК7 – Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 

ЗК8 – Здатність розробляти та управляти проектами. 

ЗК9 – Розуміння необхідності дотримання норм здорового 

способу життя. 

ЗК10 – Здатність оцінювати та забезпечувати якість 

виконуваних робіт. 

ЗК11 – Визначеність і наполегливість щодо поставлених 

завдань і взятих обов’язків. 

ЗК12 – Прагнення до збереження навколишнього 

середовища. Прихильність безпеці 

Предметно-

спеціальні (фахові) 

компетентності 

(ПСК) 

ПСК1 – Здатність володіти термінологічним апаратом та 

теоретичними знання зі спеціальності 133 «Галузеве 

машинобудування». 

ПСК2 – Здатність продемонструвати знання і розуміння 

фундаментальних наукових фактів, концепцій, теорій, 

принципів. 

ПСК3 – Здатність використовувати знання й практичні 

навички математики, фізики, хімії, основ технічної 

механіки, загальної електротехніки та металознавства в 

галузі механічної інженерії. 

ПСК4 – Здатність призначати та обґрунтовувати найбільш 

раціональний метод отримання заготовки. 

ПСК5 – Здатність встановлювати оптимальну послідовність 

технологічних операцій обробки заготовки для одержання 

заданої деталі. 

ПСК6 – Здатність використовувати знання, щоб вибирати, 

устаткування, технологічне оснащення, ріжучий та 

вимірювальний інструменти. 

ПСК7 – Здатність працювати за комп'ютером; навички 

використання програмних засобів і навички роботи в 

комп'ютерних мережах, уміння створювати і 

використовувати Internet-ресурси; здатність до аналізу та 

виконанню машинобудівних креслень. 

ПСК8 – Здатність використовувати знання у розв’язуванні 

завдань підвищування якості продукції та її контролювання. 

ПСК9 – Здатність та вміння призначати та розраховувати 

оптимальні режими обробки деталі. 

ПСК10 – Здатність використовувати інформаційні 

технології при автоматизованій підготовці та розробці 

технологічних процесів обробки деталі та комплектів 

технологічної документації. 

ПСК11 – Здатність розробляти якісні керуючі програми для 

металообробних верстатів та промислових роботів. 

ПСК12 – Здатність використовувати знання і уміння з 

запису, перевірки якості керуючої програми та її 



корегування для обладнання з ЧПК. 

ПСК13 – Здатність за аналізом вихідних даних 

технологічного процесу виконувати раціональне 

планування розміщення обладнання дільниць з урахуванням 

вимог техніки безпеки та охорони праці. 

ПСК14 – Здатність за аналізом технологічного процесу 

проектувати технологічне оснащення. 

ПСК15 – Здатність до складання та оформлення технічної 

та технологічної документації. 

ПСК16 – Здатність до встановлення відповідності розмірів 

деталі та її креслення. 

ПСК17 – Здатність за аналізом економічних показників 

використовувати інформаційні технології для розрахунку 

технологічної собівартості продукції. 

7. Програмні результати навчання 

РН1 Здатність застосовувати знання з математики, фізики, хімії, електротехніки 

та матеріалознавства в своїй професійній діяльності 

РН2 Здатність використовувати термінологічний апарат, знати та розуміти 

сучасні наукові теорії машинобудування, вміти використовувати їх в 

професійній діяльності. 

РН3 Здатність до системного мислення; базові уявлення про основи філософії, 

соціології, що сприяють розвитку загальної культури й соціалізації 

особистості, схильності до етичних цінностей, знання вітчизняної історії, 

економіки й права, розуміння причинно-наслідкових зв'язків розвитку 

суспільства й уміння їх використовувати в професійній і соціальній 

діяльності. 

РН4 Здатність  застосовувати  нові  види  технологічного  обладнання  за  

умови  зміни схем  технологічних  процесів,  опановувати  нові  пристрої 

та  прилади. 

РН5 Здатність застосовувати засоби технічного контролювання для оцінювання 

параметрів об'єктів і процесів у галузевому машинобудуванні. 

РН6 Здатність працювати з основними джерелами технічної інформації, 

збирати,  аналізувати,  використовувати, упорядковувати,  забезпечувати  

співвідношення  та інтерпретувати  інформацію  стосовно  розроблення  та 

реалізації  стратегії  розвитку  нових  технологій  галузі  під  час 

здійснення професійної діяльності. 

РН7 Здатність кваліфіковано і обґрунтовано використовувати фахові  знання  

для  розв’язування  галузевих  задач. 

РН8 Здатність демонструвати розуміння і вміння застосовувати методи 

конструювання технологічного оснащення, ріжучого та вимірювального 

інструментів. 

РН9 Здатність обирати і застосовувати потрібне устаткування, інструменти та 

методи. 

РН10 Здатність поєднувати теорію і практику для розв'язування технічного 

завдання. 

РН11 Здатність дотримуватись здорового способу життя, вміти організовувати 

своє повсякденне життя в дусі відмови від шкідливих звичок, впливати на 

співпрацівників в плані залучення їх до занять фізкультурою і спортом, 

створювати належні культурно-побутові умови та аналізувати специфіку 

соціальних і соціально-психологічних явищ і процесів у трудовому 

колективі. 

РН12 Здатність розуміти проблеми охорони праці та правові питання і 



передбачати соціальні й екологічні наслідки реалізування технічних 

завдань. 

РН13 Здатність визначати техніко-економічну ефективність технічного проекту. 

РН14 Здатність використовувати знання на засадах комерційної та економічної 

діяльності. 

РН15 Здатність застосовувати ефективні та прогресивні методи розробки 

технологічних процесів виготовлення деталей машин. 

РН16 Здатність розробляти деталі та вузли машин на базі систем 

автоматизованого проектування. 

РН17 Здатність враховувати особливості проектування робочих місць, 

обладнаних автоматичними приладами, автоматичних верстатних ліній та 

ділянок на підприємствах машинобудівної галузі. 

РН18 Здатність демонструвати розуміння структури і служб підприємств, а 

також оцінювати результати та перспективи діяльності підприємства 

галузевого машинобудування. 

РН19 Здатність користуватися усною та писемною мовою в межах професійних 

обов’язків 

РН20 Здатність використовувати знання у розв'язуванні завдання з підвищення 

якості продукції. 

8. Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове 

забезпечення 

Група розробників: 2 викладача кваліфікаційної категорії 

«спеціаліст вищої категорії»,1 викладач кваліфікаційної 

категорії «спеціаліст першої категорії». 

Всі розробники є штатними співробітники Машинобудівного 

коледжу Донбаської державної машинобудівної академії. 

Гарант освітньої програми: І. І. Приймак – заступник 

директора з навчально-методичної роботи, викладач 

кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії». 

До реалізації програми залучаються викладачі вищої та 

першої кваліфікаційної категорії, та інші спеціалісти. 

З метою поліпшення фахового рівня всі педагогічні 

працівники один раз на п’ять років проходять курси 

підвищення кваліфікації та стажування у вітчизняних вузах-

партнерах та на машинобудівних підприємствах регіону. 

Матеріально-

технічне 

забезпечення 

- навчальний корпус; 

- гуртожиток; 

- тематичні кабінети; 

- спеціалізовані лабораторії; 

- комп’ютерні класи; 

- мультимедійне обладнання; 

- пункт харчування; 

- спортивна зала, спортивний майданчик. 

Інформаційне та 

навчально-

методичне 

забезпечення 

- офіційний сайт МК ДДМА: http://mkdgma.org.ua/; 

- необмежений доступ до мережі Інтернет; 

- наукова бібліотека, читальна зала; 

- корпоративна пошта; 

- навчальні і робочі плани; 

- графіки навчального процесу; 

- навчально-методичні комплекси дисциплін; 

- навчальні і робочі програми дисциплін; 

- методичні вказівки для самостійної та індивідуальної 

роботи студентів з дисциплін; 

http://mkdgma.org.ua/


- програми практик; 

- методичні вказівки щодо виконання курсових проектів 

(робіт), дипломного проекту; 

- критерії оцінювання рівня підготовки; 

- пакети комплексних контрольних робіт; 

- екзаменаційні білети. 

9. Академічна мобільність 

Національна 

кредитна 

мобільність 

Підвищення кваліфікації та стажування у вітчизняних вузах-

партнерах та на машинобудівних підприємствах регіону. 

  



2. Перелік компонент освітньо-професійної програми та їх 

послідовність 

 

2.1 Перелік компонентів ОП 

Шифр  Перелік навчальних дисциплін 
Кредити 

ЄКТС 

Форма 

підсумкового 

контролю 

Обов’язкові компоненти освітньої програми 

ОК 1. Історія України 2 екзамен 

ОК 2. 
Українська мова (за професійним 

спрямуванням) 
2 екзамен 

ОК 3. Культурологія 2 залік 

ОК 4. Основи філософських знань 2 залік 

ОК 5. Економічна теорія 2 залік 

ОК 6. Основи правознавства 2 залік 

ОК 7. Соціологія 1,5 залік 

ОК 8. 
Іноземна мова (за професійним 

спрямуванням) 
6 залік 

ОК 9. Фізичне виховання 7 залік 

ОК 10. Вища математика 4 екзамен 

ОК 11. Фізика 2,5 залік 

ОК 12. Хімія 2 залік 

ОК 13. 
Загальна електротехніка з основами 

електроніки 
2 залік 

ОК 14. Інформатика і обчислювальна техніка 5 екзамен 

ОК 15. Нарисна геометрія та інженерна графіка 6 залік 

ОК 16. 
Основи управління виробництвом та 

менеджмент 
2 залік 

ОК 17. Екологія 2 залік 

ОК 18. Вступ до спеціальності 2 залік 

ОК 19. Технологія конструкційних матеріалів 5 екзамен 

ОК 20. Технічна механіка 7 екзамен 

ОК 21. 
Взаємозамінність, стандартизація та 

технічні вимірювання 
8 екзамен 

ОК  22. Основи обробки матеріалів та інструмент 8 екзамен 

ОК  23. Металорізальні верстати та автоматичні 

лінії 
9,5 екзамен 

ОК  24. Технологія машинобудування 14 екзамен 

ОК  25. Технологічне оснащення 5,5 залік 

ОК  26. Системи ЧПК в механообробці 3,5 екзамен 

ОК  27. Технологічні основи програмування для 

верстатів з ЧПК  
9 екзамен 

ОК  28. Економіка, організація і планування 

виробництва 
5 залік 

ОК  29. Безпека життєдіяльності 2,5 залік 

ОК  30. Охорона праці 3 екзамен 

ОК 31. Навчальна практика 6 залік 

ОК 32. Технологічна практика 10 залік 

ОК 33. Переддипломна практика 4 залік 

Загальний обсяг обов’язкових компонент 154  



Вибіркові компоненти освітньої програми 

Дисципліни самостійного вибору навчального закладу 

ВК 1 Трудове право 1 залік 

ВК 2 Основи діловодства 2 залік 

ВК 3 Комп’ютерна графіка 2,5 залік 

ВК 4 Система конструкторської документації 2 залік 

ВК 5 Системи автоматизованого проектування 

технологічних процесів 
6,5 

залік 

ВК 6 Гідравлічні та пневматичні приводи 

технологічного устаткування 
2,5 

залік 

ВК 7 Лабораторний практикум з професійних 

дисциплін 
2,5 

залік 

Загальний обсяг вибіркових компонент 19  

 Дипломне проектування 7  

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 180  

 



2.2. Структурно-логічна схема ОП 

 

 



3. Форма атестації здобувачів неповної вищої освіти 

 

Атестація випускників освітньої програми спеціальності 133 «Галузеве 

машинобудування» проводиться у формі захисту дипломного проекту та 

завершується видачею документу встановленого зразка про присудження 

йому ступеня молодшого спеціаліста із присвоєнням кваліфікації технік-

технолог (механіка). 



4. Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам освітньої програми 

 
 Обов’язкові компоненти освітньої програми 
 ОК1 ОК2 ОК3 ОК4 ОК5 ОК6 ОК7 ОК8 ОК9 ОК10 ОК11 ОК12 ОК13 ОК14 ОК15 ОК16 ОК17 ОК18 
ЗК 1 +  + + + + +            

ЗК 2          + + + + + +    

ЗК 3    +           +   + 

ЗК 4  + +     +           

ЗК 5        +           

ЗК 6 +     + +       +  + +  

ЗК 7 +  +   + +         + +  

ЗК 8                   

ЗК 9         +          

ЗК10                   

ЗК 11                   

ЗК 12                 +  

ПСК1                  + 

ПСК2    + +      + + +  +   + 

ПСК3          + + + +      

ПСК4                   

ПСК5                   

ПСК6                   

ПСК7              +     

ПСК8                   

ПСК9                   

ПСК10                   

ПСК11                   

ПСК12                   

ПСК13                   

ПСК14                   

ПСК15               +    

ПСК16               +    

ПСК17                   

 



 Обов’язкові компоненти освітньої програми 
Вибіркові компоненти освітньої 

програми 
 ОК19 ОК20 ОК21 ОК22 ОК23 ОК24 ОК25 ОК26 ОК27 ОК28 ОК29 ОК30 ОК31 ОК32 ОК33 ВК1 ВК2 ВК3 ВК4 ВК5 ВК6 ВК7 

ЗК 1                       

ЗК 2 + +           + + +   +    + 

ЗК 3 + + + + + + +      + + +   +    + 

ЗК 4                 +      

ЗК 5                       

ЗК 6        + + + + +    + +  + +   

ЗК 7          + + +    + +      

ЗК 8      + + +               

ЗК 9                       

ЗК10   +          + + +       + 

ЗК 11             + + +       + 

ЗК 12            + + + +        

ПСК1   + + + + + + +    + + +     + + + 

ПСК2 + +                   +  

ПСК3 + +                     

ПСК4      +                + 

ПСК5      +                + 

ПСК6    + + + +               + 

ПСК7        + +      +     +   

ПСК8   +   +       + + +        

ПСК9    +  +                + 

ПСК10                    +   

ПСК11        + +              

ПСК12        + +  +            

ПСК13     +                  

ПСК14       +              +  

ПСК15      + +            + +   

ПСК16   +   +       + + +        

ПСК17      +    +             

 

 

  



5. Матриця відповідності програмних результатів навчання (РН) компонентам освітньої програми 

 
 Обов’язкові компоненти освітньої програми 
 ОК1 ОК2 ОК3 ОК4 ОК5 ОК6 ОК7 ОК8 ОК9 ОК10 ОК11 ОК12 ОК13 ОК14 ОК15 ОК16 ОК17 ОК18 

РН1          + + + +      

РН2                  + 

РН3 +  + + + + +            

РН4                   

РН5                   

РН6                   

РН7               +   + 

РН8                   

РН9                   

РН10          + + + + + +    

РН11         +          

РН12      +           +  

РН13                   

РН14     +           +   

РН15                   

РН16                   

РН17                   

РН18                +   

РН19  +      +           

РН20                   

 



 Обов’язкові компоненти освітньої програми 
Вибіркові компоненти освітньої 

програми 
 ОК19 ОК20 ОК21 ОК22 ОК23 ОК24 ОК25 ОК26 ОК27 ОК28 ОК29 ОК30 ОК31 ОК32 ОК32 ВК1 ВК2 ВК3 ВК4 ВК5 ВК6 ВК7 

РН1 +                      

РН2  + + + + + + + +    + + +     + + + 

РН3                +       

РН4     +                +  

РН5   +                   + 

РН6   + +  +           +  +    

РН7  +   +             +   + + 

РН8    +   +                

РН9    + + +                + 

РН10  +   +  + + +    + + +   +    + 

РН11             +  +        

РН12           + + + + + +       

РН13          +             

РН14          +             

РН15      +                 

РН16        + +           +   

РН17                    +   

РН18          +    + +        

РН19                 +      

РН20   +                    

 

 


