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1. Профіль освітньої програми зі спеціальності  

131 «Прикладна механіка»  

 

1 – Загальна інформація 

Повна назва вищого 

навчального закладу 

Відокремлений структурний підрозділ 

«Краматорський фаховий коледж промисловості, 

інформаційних технологій та бізнесу  

Донбаської державної машинобудівної академії» 

Рівень освіти та назва 

кваліфікації мовою 

оригіналу 

Фахова передвища освіта 

3115 Технік з експлуатації і ремонту устаткування 

Офіційна назва 

освітньої програми 

Технічне обслуговування і ремонт устаткування 

підприємств машинобудування 

Тип диплому та обсяг 

освітньої програми 

Диплом фахового молодшого бакалавра, 

одиничний,  

180 кредитів ЄКТС,  

термін навчання 2 роки і 10 місяців 

Наявність акредитації Акредитаційна комісія України 

Період акредитації –2018 – 2028рр. 

Цикл / рівень НРК України – 5 рівень, FQ-EHEA – короткий 

цикл (Short cycle), EQF LLL – 5 рівень 

Передумови Особа має право здобувати освітньо-

професійний ступінь фахового молодшого 

бакалавра за умови наявності в неї: 

базової загальної середньої освіти з 

одночасним здобуттям повної загальної середньої 

освіти, у т.ч. профільної; 

повної загальної середньої освіти, у т.ч. 

профільної;  

освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікова-

ного робітника. 

Мова викладання Українська 

Термін дії освітньої 

програми 
2016 – 2026рр. 

Інтернет адреса 

постійного розміщення 

опису освітньої 

програми 

www.pitbddma.org.ua/ 

2 – Мета освітньої програми 

Підготовка фахових молодших бакалаврів в галузі науки і техніки, що 

містять сукупність засобів, прийомів, способів і методів людської діяльності, 

спрямованої на проведення якісного обслуговування та ремонтів 

устаткування 

3 – Характеристика освітньої програми 



Предметна область 

(галузь знань 13 

«Механічна 

інженерія», 

спеціальність 131 

«Прикладна механіка», 

спеціалізація 

«Технічне 

обслуговування і 

ремонт устаткування 

підприємств 

машинобудування») 

Об’єкти вивчення та професійної діяльності:  

– ремонт устаткування підприємств 

машинобудування;  

– налагодження устаткування підприємств 

машинобудування; 

– технічне обслуговування та експлуатація 

устаткування підприємств машинобудування 

Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних 

використовувати професійно-профільовані знання 

й практичні навички з обслуговування та ремонту 

устаткування підприємств машинобудування. 

Теоретичний зміст предметної області: 

вивчення базових уявлень про властивості металів 

та сплавів, ріжучий інструмент, ремонту і 

налагодження устаткування підприємств 

машинобудування, електрообладнання 

устаткування підприємств машинобудування. 

Вивчення електроустаткування підприємств 

машинобудування, основ стандартизації, допусків 

і посадок, технічного вимірювання, механічної 

обробки матеріалів; проведення технічного 

обслуговування, ремонту устаткування 

підприємств машинобудування. 

Методи, методики та технології: методи 

налагодження устаткування підприємств 

машинобудування; здійснення профілактичних 

робіт, здійснення контролю режимів роботи 

устаткування підприємств машинобудування; 

інформаційні технології для рішення практичних 

завдань в галузі професійної діяльності; 

технологія випробування обладнання при 

проведенні пуско-налагоджувальних робіт. 

Інструменти та обладнання: оснастка, 

вимірювальний, ріжучий інструмент; 

електромонтажний інструмент; контрольно-

вимірювальна апаратура; програмно-апаратні 

засоби. 

Орієнтація освітньої 

програми 
Освітньо-професійна 

Основний фокус 

освітньої програми та 

спеціалізації 

Освітньо-професійна програма орієнтована на 

здобуття знань та умінь в галузі механічної 

інженерії. 

Узагальнює вимоги з боку держави, світового 

співтовариства та споживачів до змісту фахової 

передвищої освіти, відображає соціальне 



замовлення на підготовку фахівця з урахуванням 

аналізу професійної діяльності та вимог до змісту 

фахової передвищої освіти. Встановлює галузеві 

кваліфікаційні вимоги до соціально-виробничої 

діяльності випускників закладу фахової 

передвищої освіти зі спеціальності 131 

«Прикладна механіка» освітньо-професійного 

ступеня фахового молодшого бакалавра згідно 

державних вимог до властивостей та якостей 

особи, що здобула певний професійний ступінь 

відповідного фахового спрямування. 

Акцент на здатність до виробничо-технічної, 

організаційно-управлінської, конструкторської, 

технологічної, проєктної діяльності на 

машинобудівних підприємствах усіх форм 

власності. 

Особливості програми Тісна співпраця з машинобудівними 

підприємствами регіону дозволяє одержати та 

викладати сучасну інформацію про технологічні 

процеси ремонту деталей та устаткування, 

прогресивне обладнання, технологічне 

спорядження та інструмент, що дає можливість 

використовувати одержанні знання для 

поліпшення діючих та розроблення нових 

технологічних процесів ремонту деталей і 

устаткування на реальних прикладах та проходити 

практичну підготовку, виконуючи прогресивні 

дипломні проєкти.  

Особливий акцент програми на використання 

інноваційних технологій при проєктування 

технологічних процесів, використовуючи 

технології САПР ТП, CAD/CAM системи з ЧПК. 

4 – Придатність випускників  

до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Професійна діяльність як фахівця з технічного 

обслуговування і ремонту устаткування 

підприємств машинобудування, у галузі 

механічної інженрії, а також технічного фахівця – 

механіка.  

Випускники можуть працювати за професіями 

згідно з Національним класифікатором професій 

ДК 003:2010:  

3115 технічні фахівці - механіки 

3115 технік з експлуатації та ремонту 

устаткування. 



Подальше навчання Можливість продовження освіти за першим 

(бакалаврським) рівнем вищої освіти 

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 проєкту. 

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 проєктів, звітів з практик, захист 

дипломного проєкту. 

6 – Програмні компетенції 

Інтегральна 

компетенція 

Здатність до пошуку, оброблення, аналізу і 

контекстуалізації значного обсягу технічної 

інформації з різних джерел, яка дасть можливість 

розв’язати спеціалізовані завдання металургійної 

галузі, а також набуття ораторської майстерності 

для публічного представлення і захисту 

дипломних проєктів, публічного виступу на 

різноманітних наукових форумах, конференціях і 

семінарах. 

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 

проєктами. 

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. 

Фахові компетентності 

спеціальності (ФК) 

ФК1 – Здатність володіти термінологічним 

апаратом та теоретичними знання зі спеціальності 

131 «Прикладна механіка». 

ФК2 – Здатність застосовувати відповідні 

кількісні математичні, наукові та технічні методи, 

а також комп’ютерне програмне забезпечення для 

вирішення задач в ремонтному виробництві. 

ФК3 –Здатність використовувати професійно 

профільовані знання й практичні навички в галузі 

фізики, основ технічної механіки, загальної 

електротехніки з основами електроніки, 

металознавства та обробки металів при 

проєктуванні та модернізації устаткування. 
 

ФК4 – Пошук, оброблення, аналіз і 

контекстуалізація значного обсягу технічної 

інформації з різних джерел. 

ФК5 – Здатність встановлювати оптимальну 

послідовність технологічних операцій обробки 

заготовки для одержання заданої деталі. 

ФК6 – Здатність використовувати знання, щоб 

вибирати, устаткування, технологічне оснащення, 

ріжучий та вимірювальний інструменти. 

ФК7 – 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. 

ФК8 – Здатність використовувати знання у 

розв’язуванні завдань підвищування якості 

продукції та її контролювання. 

ФК9 – здатність використовувати знання, 

уміння й навички в галузі охорони праці для 

організації безпечного проведення технологічних 



процесів. 

ФК10 – Здатність застосовувати механічне та 

підйомно-транспортне обладнання для проведення 

технічного обслуговування основних 

технологічних агрегатів. 

ФК 11 – Здатність якісно і своєчасно 

оформлювати технологічну документацію та 

сертифікатів якості з ремонту устаткування. 

ФК12 – Здатність застосовувати сучасні 

методи обслуговування універсальних верстатів та 

верстатів з ЧПК. 

ФК13 – Здатність за аналізом вихідних даних 

технологічного процесу виконувати раціональне 

планування розміщення обладнання цехів та 

дільниць по ремонту устаткування з урахуванням 

вимог техніки безпеки та охорони праці. 

ФК14 – Здатність за аналізом технологічного 

процесу проєктувати технологічне оснащення. 

ФК15 – Здатність до складання та оформлення 

технічної та технологічної документації. 

ФК16 – Здатність до встановлення 

відповідності розмірів деталі та її креслення. 

ФК17 – Здатність за аналізом економічних 

показників використовувати інформаційні 

технології для розрахунку технологічної 

собівартості продукції. 

ФК18 – Здатність проводити випробування 

технологічного устаткування. 

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 ремонтному 

виробництві. 

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 виробничих 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 проєкту. 

РН14 Здатність використовувати знання на 

засадах комерційної та економічної 

діяльності. 

РН15 Здатність застосовувати ефективні та 

прогресивні методи розробки 

технологічних процесів виготовлення 

деталей машин та ремонту устаткування. 

РН16 Здатність розробляти деталі та вузли 

машин на базі систем автоматизованого 

проєктування. 

РН17 Здатність враховувати особливості 

проєктування робочих місць, обладнаних 

автоматичними приладами, та ділянок на 

підприємствах по ремонту устаткування. 

РН18 Здатність демонструвати розуміння 

структури і служб підприємств, а також 

оцінювати результати та перспективи 

діяльності підприємств машинобудівної 

галузі. 

РН19 Здатність користуватися усною та 

писемною мовою в межах професійних 

обов’язків 

РН20 Здатність використовувати знання у 

розв'язуванні завдання з підвищення якості 

по випуску продукції. 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове забезпечення Кадрове забезпечення педагогічних 

працівників задіяних до викладання професійно-

орієнтованих дисциплін зі спеціальності 131 

«Прикладна механіка», які мають кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст вищої категорії», відповідає 

вимогам щодо кадрового забезпечення 

ліцензійних умов надання освітніх послуг і 

складає понад 25 %. 

В процесі організації навчального процесу 

залучаються професіонали з досвідом роботи за 

фахом 

Матеріально-технічне 

забезпечення 

Забезпеченість навчальними приміщеннями, 

комп’ютерними робочими місцями, 

мультимедійним обладнанням відповідає потребі. 

В коледжі є точки бездротового доступу до 

мережі Інтернет. Користування Інтернет-мережею 



безлімітне. 

Наявна вся необхідна соціально-побутова 

інфраструктура, кількість місць в гуртожитках 

відповідає вимогам. 

Для проведення досліджень наявна 

комп’ютерна техніка. 

Для проведення інформаційного пошуку та 

обробка результатів є спеціалізований 

комп’ютерний клас циклової комісії комп’ютерно-

інтегрованих технологій, де наявне спеціалізоване 

програмне забезпечення та необмежений 

відкритий доступ до Інтернет-мережі.  

Інформаційне та 

навчально-методичне 

забезпечення 

Офіційний веб-сайт коледжу https:// 

www.pitbddma.org.ua містить інформацію про 

освітні програми, навчальну і виховну діяльність, 

структурні підрозділи, правила прийому, 

контакти.  

Всі студенти, які навчаються на спеціальності 

131 «Прикладна механіка» та зареєструвалися на 

сайті мають необмежений доступ до навчально-

методичного забезпечення дисциплін.  

Читальний зал забезпечений необмеженим 

доступом до мережі Інтернет. 

9 – Академічна мобільність 

Національна кредитна 

мобільність 

Можлива у рамках двосторонніх договорів про 

співробітництво між Коледжем і закладами вищої 

освіти України 

Міжнародна кредитна 

мобільність 

Можлива у рамках двосторонніх договорів про 

співробітництво між Коледжем і закладами вищої 

освіти деяких країн Європи 

Навчання іноземних 

здобувачів вищої 

освіти 

– 

 



2. Перелік компонент освітньо-професійної програми та їх логічна 

послідовність 

 2.1. Перелік компонент ОП зі спеціальності 131 «Прикладна механіка» 

 

Код 

н/д 

Компоненти освітньої програми (навчальні 

дисципліни, курсові проєкти (роботи), 

практики, кваліфікаційна робота) 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумк. 

контролю 

1 2 3 4 

І Обов’язкові компоненти освітньої програми 

ОК 1 Історія України 2 Екзамен 

ОК 2 
Українська мова (за професійним 

спрямуванням) 
2 Екзамен 

ОК 3 
Іноземна мова (за професійним 

спрямуванням) 
6 Залік 

ОК 4 Історія української культури 2 Залік 

ОК 5 Економічна теорія 2 Залік 

ОК 6 Фізичне виховання 5,5 Залік 

ОК 7 Вища математика 3 Екзамен 

ОК 8 Загальна електротехніка та електроніка 4 Залік 

ОК 9 Нарисна геометрія та інженерна графіка 6,5 Екзамен 

ОК 10 Основи екології 2 Залік 

ОК 11 
Технічна механіка (у тому числі курсовий 

проєкт) 
7,5 Екзамен 

ОК 12 
Взаємозамінність, стандартизація та технічні 

вимірювання 
6,5 Екзамен 

ОК 13 Технологія конструкційних матеріалів 6 Екзамен 

ОК 14 
Гідравліка, гідро- та пневмоприводи 

устаткування 
3 Залік 

ОК 15 
Технологічне устаткування 

механоскладальних і ремонтних цехів 
6 Екзамен 

ОК 16 

Технічне обслуговування, ремонт і монтаж 

технологічного устаткування (у тому числі 

курсовий проєкт) 

10 Екзамен 

ОК 17 Основи обробки матеріалів і інструмент 4,5 Залік 

ОК 18 Технологія машинобудування 6 Екзамен 

ОК 19 
Технологічні основи програмування для 

верстатів з ЧПУ 
3,5 Екзамен 

ОК 20 Охорона праці та безпека життєдіяльності 2 Залік 

ОК 21 Слюсарна практика 4,5 Захист 

ОК 22 Верстатна практика 6 Захист 

ОК 23 Практика на здобуття робочої професії 9 Захист 

ОК 24 Технологічна практика 10,5 Захист 

ОК 25 Переддипломна практика 6 Захист 

ОК 26 Дипломне проєктування 9 Захист 



Код 

н/д 

Компоненти освітньої програми (навчальні 

дисципліни, курсові проєкти (роботи), 

практики, кваліфікаційна робота) 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумк. 

контролю 

1 2 3 4 

Загальний обсяг обов’язкових  

компонент: 
135 кредитів 

ІІ Вибіркові компоненти освітньої програми 

1. Дисципліни вибору закладу освіти 

ВК 1 Фізика 2 Залік 

ВК 2 Основи філософських знань 1,5 Залік 

ВК 3 Комп'ютерна техніка та програмування 3,5 Залік 

ВК 4 Вступ до спеціальності 2 Залік 

ВК 5 
Технологія ремонту обладнання в механо-

складальних та ремонтних цехів 
3,5 Залік 

ВК 6 
Технологічне устаткування ливарних, 

ковальсько-пресових та термічних цехів 
3,5 Залік 

ВК 7 
Механізація та автоматизація виробничих 

процесів у машинобудуванні 
2,5 Залік 

ВК 8 
Технічне нормування робіт у ремонтно-

механічних цехах 
3 Екзамен 

ВК 9 
Основи проєктування пристроїв для ремонту 

технологічного устаткування 
3 Екзамен 

ВК 10 
Економіка, організація і планування 

виробництва (у тому числі курсова робота) 
2,5 Залік 

Загальний обсяг дисциплін вибору  

закладу освіти 
27 кредитів 

2. Дисципліни за вибором здобувача освіти 

ВК 11 
Соціологія 

1,5 Залік 
Політологія 

ВК 12 
Основи діловодства 

1,5 Залік 
Підприємницька діяльність 

ВК 13 
Основи правознавства 

2 Залік 
Трудове право 

ВК 14 
Основи менеджменту та маркетингу 

2 Залік 
Організація виробництва 

ВК 15 

Системи автоматизованого проєктування 

технологічних процесів 
3 Залік 

Комп`ютерне моделювання та технологічні 

системи 

ВК 16 

Підйомно-транспортне устаткування 

2,5 Залік Обладнання та транспорт механообробних 

цехів 

ВК 17 
Комп'ютерна графіка 

3 Залік 
Фірмова графіка у промисловості 



Код 

н/д 

Компоненти освітньої програми (навчальні 

дисципліни, курсові проєкти (роботи), 

практики, кваліфікаційна робота) 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумк. 

контролю 

1 2 3 4 

ВК 18 

Проєктування механічних приводів для 

верстатів з ЧПК 
2,5 Залік 

Експлуатація, ремонт і модернізація 

верстатного обладнання 

Загальний обсяг дисциплін за вибором здобувача 

освіти: 
18 кредитів 

Загальний обсяг вибіркової частини: 45 кредитів 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ  

ПРОГРАМИ 
180 кредитів 

 



 



3. Форма атестації здобувачів вищої освіти 

 

Атестація здійснюється екзаменаційною комісією відповідно до вимог 

стандарту вищої освіти після виконання студентом навального плану та 

завершується видачею диплома встановленого зразка. 

На атестацію виноситься увесь нормативний зміст підготовки фахівця.  

Термін проведення атестації визначається навчальним планом та графіком 

освітнього процесу. Державна атестація здійснюється шляхом публічного 

захисту дипломного проєкту перед комісією, склад якої затверджується 

ректором Донбаської державної машинобудівної академії. Захист 

дипломного проєкту проводиться у терміни, що передбачені навчальним 

планом. До атестації допускаються студенти, які виконали всі вимоги 

освітньої програми та навчального плану. 

Результати атестації визначаються оцінками за національною 4-х 

бальною шкалою («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно») і 

вербальною («зараховано», «незараховано») системами. 

Кваліфікаційний проєкт має передбачати розв’язання спеціалізованого 

завдання або практичної проблеми в галузі розробки програмного 

забезпечення, що характеризується комплексністю та невизначеністю умов. 

Кваліфікаційний проєкт – це логічне завершення дослідження певного 

об’єкту – матеріального (системи, обладнання, пристрою тощо) або 

нематеріального (певного процесу, програмного продукту або інформаційної 

технології тощо), його характеристик, властивостей (що є предметом 

дослідження). 

Кваліфікаційний проєкт – це самостійна індивідуальна робота з 

елементами інновацій, яка є підсумком теоретичної та практичної підготовки 

в рамках нормативної та варіативної складових освітньо-професійної 

програми підготовки молодшого спеціаліста. 

В обов’язковому порядку пояснювальна записка кваліфікаційного 

проєкту молодшого спеціаліста повинна містити розроблені студентом 

алгоритми, моделі, програми, схеми організації баз даних, функціональні та 

структурні схеми, лістинг програми чи програмного комплексу, інші види 

технічного опису особистих фахових рішень. 

Завдання на кваліфікаційний проєкт має відображати систему 

компетенцій, виробничі функції та типові задачі діяльності, що визначені в 

освітньо-професійній програмі. 

 

 

 

 



4. Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам освітньої програми 

 
 ОК1 ОК2 ОК3 ОК4 ОК5 ОК6 ОК7 ОК8 ОК9 ОК10 ОК11 ОК12 ОК13 ОК14 ОК15 ОК16 ОК17 ОК18 ОК19 ОК20 ОК21 

ЗК 1 +   + + + + +              

ЗК 2          + + + +    +   + + 

ЗК 3    +         + +  + +   + + 

ЗК 4  + +   +                

ЗК 5   +                   

ЗК 6 +    +   +    +   +    +   

ЗК 7 +    + +  +       +    + + + 

ЗК 8                      

ЗК 9         +             

ЗК10                +    +  

ЗК 11                      

ЗК 12               +    + +  

ФК1              +  +  +  +  

ФК2    +   +    +  + +   + +    

ФК3          + +      +     

ФК4                      

ФК5                      

ФК6                      

ФК7            +          

ФК8                +      

ФК9                      

ФК10                      

ФК11                      

ФК12                      

ФК13                      

ФК14                      

ФК15             +         

ФК16             +   +     + 

ФК17                     + 

ФК18                     + 

 



 ОК22 ОК23 ОК24 ОК25 ОК26 ОК27 ОК28 ОК29 ОК30 ОК31 ОК32 ОК33 ОК34 ОК35 ОК36 ВБ1 ВБ2 ВБ3 ВБ4 ВБ5 ВБ6 ВБ7 

ЗК 1         +  + + + + +        

ЗК 2 +     +   + + + + + + + + + +    + 

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

ЗК 4                   +    

ЗК 5                       

ЗК 6  + +     +           +  +  

ЗК 7 + + +  + +    +    + +    +   + 

ЗК 8       + + +      +        

ЗК 9                       

ЗК10          +             

ЗК 11           + + + + +        

ЗК 12                       

ФК1    +   + +            + +  

ФК2                + + +  +   

ФК3      +   +       +       

ФК4       +                

ФК5 +      +       +        + 

ФК6    +  + +  + +    +         

ФК7        + +        + +   +  

ФК8       +       +         

ФК9    +                   

ФК10     +                  

ФК11              +         

ФК12        +               

ФК13      +                 

ФК14                       

ФК15       +  + +    +   +    +  

ФК16 +      +  +  + +     +     + 

ФК17 + +     +               + 

ФК18 +                     + 

 

 

  



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

 
 ОК1 ОК2 ОК3 ОК4 ОК5 ОК6 ОК7 ОК8 ОК9 ОК10 ОК11 ОК12 ОК13 ОК14 ОК15 ОК16 ОК17 ОК18 ОК19 ОК20 ОК21 

РН1          + +      +     

РН2              +  +  +    

РН3 +   + + + + +              

РН4                  +    

РН5                +      

РН6                +      

РН7             + +    +    

РН8                      

РН9                    + + 

РН10          + + + + +      + + 

РН11         +             

РН12        +       +    +   

РН13                      

РН14       +               

РН15                      

РН16                      

РН17                      

РН18                    + + 

РН19  + +                   

РН20                +      

 



 ОК22 ОК23 ОК24 ОК25 ОК26 ОК27 ОК28 ОК29 ОК30 ОК31 ОК32 ОК33 ОК34 ОК35 ОК36 ВБ1 ВБ2 ВБ3 ВБ4 ВБ5 ВБ6 ВБ7 

РН1          + + + +   +       

РН2    +   + +  + + + +  +     + +  

РН3                       

РН4      +   + +    + +        

РН5         +     + +        

РН6    + +  +   +     +   + +    

РН7          +     +  + +  +   

РН8    + +         +         

РН9    + + + +  + + + + + + +        

РН10 +       + +       + + +    + 

РН11                       

РН12               +        

РН13 + +       +     +        + 

РН14  + +                    

РН15 +     + +  +             + 

РН16      +  +      +       +  

РН17               +      +  

РН18  + +                    

РН19                   +    

РН20                       

 

 

 


