
 



ПЕРЕДМОВА 

 

Освітньо-професійна програма Політологія є нормативним 

документом, який регламентує нормативні, компетентністні, кваліфікаційні, 

організаційні, навчальні та методичні вимоги до підготовки магістрів у галузі 

знань 05 Соціальні та поведінкові науки спеціальності 052 Політологія.  

Освітньо-професійна програма розроблена робочою групою ВНУ імені 

Лесі Українки у складі:  

1. Бусленко В. В., доцент  кафедри політології, управління та державної 

безпеки, д.політ.н., доц., гарант ОПП. 

2. Ярош О. Б., завідувач-професор кафедри політології, управління та 

державної безпеки, д.політ.н., доц.  

3.Бортніков В. І., професор кафедри політології, управління та 

державної безпеки, д.політ.н., проф.  

4. Пахолок В. М., доцент кафедри політології, управління та державної 

безпеки, к.політ.н., доц.  

5. Подолець В. В., здобувач ОПП Політологія другого (магістерського) 

рівня.  

 

Рецензії та відгуки роботодавців, стейкхолдерів:  

1. Юровчик П. Г., журналіст Громадського радіо, кореспондент бюро 

новин філії АТ «НСТУ», «Волинська регіональна дирекція».  

2. Шарпата К. В., координаторка програм Громадянської мережі 

«ОПОРА» у Волинській області.  

 

Освітня програма погоджена вченою радою факультету історії, 

політології та національної безпеки, схвалена науково-методичною комісією 

факультету та затверджена Вченою радою Волинського національного 

університету імені Лесі Українки.  

Порядок розробки, експертизи, затвердження і внесення змін в освітню 

програму регулюється Порядком формування освітніх програм та навчальних 

планів підготовки фахівців за першим (бакалаврським) та другим 

(магістерським) рівнями у Волинському національному університеті імені 

Лесі Українки, затвердженим Вченою радою ВНУ імені Лесі Українки 

(протокол № 2 від 26.02.2021 р., № 4 від 25.03. 2021 р.), та Положенням про 

розроблення, затвердження, моніторинг, перегляд та закриття освітніх 

програм,  затвердженим Вченою радою  ВНУ імені Лесі Українки (протокол 

№ 15 від 24.12.2020 р.). 

Ця освітня програма не може бути повністю або частково відтворена, 

тиражована та розповсюджена без дозволу Волинського національного 

університету імені Лесі Українки. 



1. Профіль освітньо-професійної програми 

 

1. Загальна інформація 

 

Ступінь вищої освіти  Магістр  

Освітня  
кваліфікація  

Магістр політології  

Професійна  

кваліфікація  

Політолог. Експерт із суспільно-політичних питань 

Офіційна назва освітньої  
програми  

Політологія  

Тип диплому та обсяг освітньої  

програми  

Диплом магістра політології, одиничний ступінь, обсяг 

освітньої складової програми – 90 кредитів ЄКТС,  

термін навчання 1 рік 4 місяці  

Наявність  

акредитації  

Освітньо-професійна програма Політологія акредитована  

в 2019 році (наказ МОН України від 25.02.2019 р. № 242) 

Сертифікат про акредитацію: УД 03013351 від 

19.02. 2019 р. Термін дії сертифікату про акредитацію – 
до 01.07.2024 р. 

Цикл/рівень  Національна рамка кваліфікацій України – 7 рівень 

Другий (магістерський) рівень 
Рамка кваліфікацій Європейського простору вищої освіти 

QF-EHEA (Second cycle) 

Європейська рамка кваліфікацій для навчання впродовж 

життя EQF-LLL (Level 7) 

Передумови  Наявність  освітнього рівня бакалавра, магістра, ОКР 

спеціаліста  

Мови  

викладання  

Українська мова  

Термін дії освітньої  

програми  

ОПП Політологія діє до 01.07. 2024 р. 

 

Інтернет- адреса постійного 

розміщення опису освітньої  
програми  

https://vnu.edu.ua/uk/faculties-and-institutions/fakultet-

istorii-politologii-ta-nacionalnoi-bezpeki  

2 – Мета освітньо-професійної програми 

Підготовка висококваліфікованого фахівця-політолога, експерта  із суспільно-політичних питань, 

який матиме достатній рівень  теоретичних знань із політичної науки та володітиме практичними 

вміннями їх застосовування в професійній діяльності, загальними та спеціальними 
компетентностями, необхідними для виконання складних дослідницьких і прикладних завдань у 

політичній сфері та  впровадження інновацій. Набуті знання та компетентності дозволять 

здобувачеві розв’язувати складні задачі й проблеми, що характеризуються невизначеністю умов 
та вимог. 

 

3 – Характеристика освітньо-професійної програми 

Предметна область (галузь знань,  

спеціальність, спеціалізація  
(за наявності)  

ОПП Політологія галузі знань 05 Соціальні та 

поведінкові науки спеціальності 052 Політологія. 
Об’єкти вивчення: політичні відносини між акторами та 

інститутами на місцевому, національному та 

глобальному рівні (politics, policy, polity), влада та 

урядування, політичні інститути та процеси, політичні 
трансформації, публічна політика, світова політика та 

політика окремих країн та регіонів.  

Цілі навчання: набуття здатності розв’язувати складні 
задачі й проблеми у політичній сфері та/або у процесі 

навчання, що передбачає проведення досліджень та/або 



здійснення інновацій та характеризується 
невизначеністю умов і вимог.  

Теоретичний зміст предметної області:  

нормативна та емпірична політична теорія, політична 
методологія, порівняльна та прикладна політологія, 

глобальні та регіональні студії, спеціальні політологічні 

дисципліни.  
Методи, методики та технології: кількісні та якісні 

методи досліджень, технології та інструментарій аналізу 

політичної сфери.  
Інструменти й обладнання: сучасне інформаційно-

комунікаційне обладнання, інформаційні ресурси та 

програмні продукти, які застосовуються у практичній 

політичній діяльності та дослідній роботі у сфері 
політичних наук.  

Орієнтація  

освітньої програми  

Освітньо-професійна програма ґрунтується на здатності 

розв’язувати складні задачі та практичні проблеми у 
політичній сфері з використанням складного 

методологічного інструментарію і політичних практик 

для фахової реалізації здобувачів у сфері політології та 

політичної експертизи.  
ОПП укладена відповідно до Стандарту вищої освіти 

України із галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки 

спеціальності 052 Політологія, затвердженого та 
введеного в дію Наказом Міністерства освіти і науки 

України № 329  від 18.03.2021 р.  

Основний фокус освітньої 

програми  

 

Освітньо-професійна програма спрямована на 

оволодіння методологією сучасних соціальних і 

поведінкових наук, технологіями та інструментами 

аналізу політичної сфери, спеціальними підходами і 

методами політичної експертизи.  

Особливості  

програми  

Освітня програма передбачає формування у здобувачів 

таких результатів навчання, а також загальних та 

спеціальних компетентностей, що можуть бути 

застосованими в експертно-аналітичній, політико-

консультаційній, громадсько-політичній, проєктній, 

науковій діяльності.  

Це конкретизується в: 

– орієнтованості освітніх компонентів на здатність 

розв’язувати складні задачі та проблеми у сфері 

публічної політики в якості політичного експерта; 

– застосуванні в циклі професійної підготовки 

дисциплін, які формують спеціальні компетентності, 

необхідні для професійних політологів та експертів  із 

суспільно-політичних питань (Політичний консалтинг, 

Політична аналітика, Порівняльна політологія, 

Політичні технології, Партологія);  

– фокусуванні на розвитку дослідницького потенціалу 

здобувачів освіти у сфері політичних наук у рамах 

наукових політологічних шкіл кафедри з акцентом на 

індивідуальній траєкторії розвитку  (наукові 

конференції, написання і захист наукових робіт та 

проєктів на суспільно-політичну тематику в рамах 

проєктного менеджменту, практики в громадських 

об’єднаннях, підготовка та публікація здобувачами тез 

у наукових виданнях під керівництвом 4 докторів 



наук, професорів та 2 кандидатів наук, доцентів);  

– локалізації виробничої практики в організаціях та 

установах стейкхолдерів (Філія акціонерного 

товариства «Національна суспільна 

телерадіокомпанія України»  

«Волинська регіональна дирекція», ГО «Інститут 

транскордонних ініціатив», Волинський обласний 

осередок ВГО «Комітет виборців України» та інші). 

4. Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання  

Придатність  

до працевлаштування  

Згідно з Національним класифікатором професій ДК 

003:2010 фахівці, які здобули вищу освіту за освітньо-

професійною програмою Політологія, можуть обіймати 

посади:  
2443.2 – політолог;  

2443.2 – експерт із суспільно-політичних питань; 

2443.2 – консультант із суспільно-політичних питань (в 
партіях та інших громадських організаціях); 

2443.2  – політичний оглядач. 

 

Подальше  

навчання  

Випускники мають можливість подальшого навчання на 

третьому (освітньо-науковому) рівні – 8-му 
кваліфікаційному рівні НРК України для набуття 

наукового ступеня – доктора філософії. Магістри 

політології володітимуть компетентностями, що 
дозволять удосконалювати себе в науковій, експертній, 

консультаційній, журналістській діяльності, в сфері 

державного управління, діяльності громадських 

організацій та партій, органів влади та місцевого 
самоврядування через формальну та неформальну освіту.  

5. Викладання та оцінювання 

Викладання  
та навчання  

Студентоцентроване навчання, проблемно-орієнтоване 
навчання, індивідуальне навчання з елементами 

самонавчання. Основними формами навчання є лекційні і 

семінарські заняття, самостійна, індивідуальна робота 

здобувачів вищої освіти (написання рефератів та 
виконання індивідуальних науково-дослідних завдань, 

робота в мережі Інтернет, аналіз й конспектування 

першоджерел, робота з додатковою літературою 
(словниками, енциклопедіями, каталогами, періодичною 

літературою), написання есе, розв’язання проблемних 

ситуацій, контрольні роботи, екзамен. На семінарських 

заняттях, окрім усного опитування, застосовуються 
також такі форми навчання, як brainstorming, дебати, 

тренінгові заняття. Освітній процес здійснюється у 

формах лекцій, семінарських занять, організації 
самостійної та індивідуальної роботи, консультацій із 

НПП. Передбачена практична підготовка, виконання 

кваліфікаційної роботи. Здобувачі можуть брати участь у 
проведенні практичних досліджень із суспільно-

політичних проблем, у семінарах, проблемних групах, 

науково-практичних конференціях, здобувати додаткові 

компетентності шляхом неформальної освіти.  



Оцінювання  

 

Рейтингова система, що передбачає оцінювання усіх 

видів аудиторної та позааудиторної освітньої діяльності: 
поточний (усне індивідуальне опитування, письмове 

опитування (експрес-контроль), підсумковий контроль, 

презентації, модульні контрольні роботи, тестування, 

звіти про практику, заліки, усні та письмові екзамени, 
захист кваліфікаційної роботи.  

Рейтингове оцінювання за 100-бальною системою.  

73% навчального плану підготовки магістра складають 
освітні компоненти, що формують загальні та спеціальні 

компетентності, 27% плану – дисципліни вільного 

вибору за каталогом.  
 

6 – Перелік компетентностей випускника 

Інтегральна компетентність (ІК)  

 

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми 

дослідницького та/або інноваційного характеру у 
політичній сфері та професійній експертній діяльності, 

що характеризуються невизначеністю умов і вимог, із 

застосуванням фахових досліджень та/або здійснення 

інновацій.  
 

Загальні компетентності (ЗК)  

 

ЗК01. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.  

ЗК02. Здатність проводити дослідження на відповідному 
рівні.  

ЗК03. Здатність розробляти проєкти та управляти ними.  

ЗК04. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел.  
ЗК05. Здатність вчитися та оволодівати сучасними 

знаннями.  

ЗК06. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  
ЗК07. Вміння виявляти, ставити та розв’язувати 

проблеми.  

ЗК08. Здатність спілкуватися іноземною мовою.  

Спеціальні (фахові, предметні) 

компетентності (СК)  

 

СК01. Усвідомлення природи та значення політики як 
специфічного виду людської діяльності та особливої 

сфери пізнання, включаючи розвиток уявлень про 

політику та її сучасні інтерпретації.  
СК02. Спроможність здійснювати фахову педагогічну 

та/або науково-педагогічну діяльність у закладах освіти.  

СК03. Критичне осмислення проблем та принципів 

функціонування та закономірностей розвитку влади та 
публічної політики, політичних інститутів та процесів, 

ґендерної політики, світової політики та політики 

окремих країн та регіонів.  
СК04. Здатність комплексно аналізувати владу та 

урядування, політичні системи, інститути та режими, 

політичні процеси та політичну поведінку у різних 
контекстах їх функціонування.  

СК05. Спроможність комплексно використовувати 

нормативну та емпіричну політичну теорію, методологію 

політичних досліджень та прикладного політичного 
аналізу.  

СК06. Здатність використовувати широкий спектр 

концептів і методів для інтерпретації та аналізу політики 
на місцевому, національному, європейському та 

глобальному рівні.  



СК07. Спроможність ефективно виконувати політико-

організаційні, експертно-аналітичні та консультаційні 
функції на національному та міжнародному рівні.  

  

7 – Програмні результати навчання 
 

ПРН 01. Застосовувати для розв’язування складних задач політології розуміння природи та 

значення політики як специфічного виду людської діяльності та особливої сфери пізнання, 

включаючи розвиток уявлень про політику та її сучасні інтерпретації, особливостей реалізації 

влади у різних політичних системах, їх соціально-економічного, історичного та соціокультурного 
контексту.  

ПРН 02. Застосовувати спеціалізовані концептуальні знання з політології, що включають 

сучасні наукові здобутки у сфері професійної діяльності або галузі знань і є основою для 
оригінального мислення та проведення досліджень, критичне осмислення проблем у галузі та на 

межі галузей знань.  

ПРН 03. Вільно спілкуватись усно і письмово українською та англійською мовами при 
обговоренні професійних питань, досліджень та інновацій в сфері політології.  

ПРН 04. Приймати ефективні рішення з питань політики, політичних наук і дотичних 

проблем, у тому числі у складних і непередбачуваних умовах; прогнозувати розвиток політичних 

процесів; визначати фактори, що впливають на них і на досягнення поставлених цілей; 
аналізувати і порівнювати альтернативи; оцінювати ризики та імовірні наслідки політичних 

рішень.  

ПРН 05. Планувати, оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт відповідно до 
встановлених вимог.  

ПРН 06. Критично осмислювати принципи здійснення влади та публічної політики, 

політичних інститутів та процесів, світової політики та політики окремих країн та регіонів.  

ПРН 07. Здійснювати управління складною діяльністю у сфері політики, політології та у 
ширших контекстах, розробляти плани і заходи з їх реалізації, забезпечувати якість освіти, 

оцінювати ефективність і результативність діяльності.  

ПРН 08. Розробляти і реалізовувати наукові та прикладні проєкти у сфері політології та з 
дотичних до неї міждисциплінарних напрямів з урахуванням методологічних, економічних, 

соціальних, правових та етичних аспектів.   

 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове забезпечення реалізації 

програми  
 

100% науково-педагогічних працівників, задіяних до 

викладання циклу дисциплін, що забезпечують 

спеціальні компетентності здобувачів, мають наукові 
ступені, вчені звання та/або практичний досвід участі у 

суспільно-політичних процесах. Підготовку магістрів 

здійснюють понад 10% докторів наук, 
професорів/доцентів. 

Кадрове забезпечення освітньо-професійної 

програми включає науково-педагогічних працівників 
кафедри політології,  управління та національної 

безпеки, серед яких 4 доктори наук, професори та 2 

кандидати наук, доценти.  

Робоча група з перегляду ОП і група забезпечення 
повністю відповідають Ліцензійним умовам провадження 

освітньої діяльності. НПП постійно беруть участь у 

діяльності спеціалізованих вчених рад в якості офіційних 
опонентів та рецензентів, є експертами Національного 

агентства із забезпечення якості вищої освіти та мають 

публікації у міжнародних наукометричних базах 

Scopus/WoS.  
НПП, які забезпечують освітній процес на ОП, 

мають багаторічний досвід експертної діяльності, 



написання наукових та соціально значимих проєктів, 

стажувалися в провідних вітчизняних та зарубіжних 
закладах вищої освіти.  

Матеріально- технічне  

забезпечення  

Матеріально-технічне забезпечення ОПП 

Політологія належного рівня: компактно розплановані 

навчальні корпуси, приміщення для науково-
педагогічних працівників, сучасна наукова бібліотека, 

гуртожитки, що об’єднані у студентське містечко, 

спортивні споруди (спортивно-оздоровчий комплекс, 12 
спортивних залів, відкриті спортивні майданчики, 2 

стадіони). У приміщеннях навчальних корпусів 

функціонують 8 їдалень та буфетів на 560 посадкових 

місць, база відпочинку – табір «Гарт», центр культури та 
дозвілля, інклюзивний хаб, «Простір ідей», коворкінги, 

актові зали тощо. 

Матеріально-технічне забезпечення відповідає 
технологічним вимогам щодо освітньої діяльності у 

сфері вищої освіти згідно з діючим законодавством 

України. 
В освітньому процесі використовується для проведення 

лекцій мультимедійне обладнання. 

Лекційна аудиторія 106: Електромагнітна 

інтерактивна дошка INTECH IWB, проєктор ViewSonic 
PS501X (введення в експлуатацію – 2018 рік). Ноутбук 

Asus A7M 17.1" WXGA, материнська плата на 

основіTurion X2 TL 56 з відповідним комплектом 
чипсетів;1 GbRam; 120 Gbhdd. Встановлена Xubuntu 

(введення в експлуатацію – 2020 рік).  

Лекційна аудиторія 101: Інтерактивна дошка 

ePresenter, проєктор ViewSonic PS501X (введення в 
експлуатацію – 2020 рік). 

Є також доступ для осіб з 

обмеженими можливостями. 
Комп’ютерний клас 305: 15 стаціонарних 

комп’ютерів.  

Технічний центр 308: 12 стаціонарних комп’ютерів.  
Відділ технічних засобів навчання «Центр 

інноваційних технологій та комп’ютерного тестування», 

Ауд. С1, 12 стаціонарних комп’ютерів у наступній 

комплектації: Материнська плата на основі IntelCore i3-
3220, SRORG 3.3GHz 4Mb з відповідним комплектом 

чипсетів; 4Gb Ram; 500 GbHdd, монітор - Asus VH, 

192DE LCD 5ms. На комп’ютерах встановлена ліцензійна 
версія Microsoft Windows 7 Pro (введення в експлуатацію 

– 2013 рік). На усіх комп’ютерах встановлене програмне 

забезпечення: Microsoft Security Essentials; MyTest, 
AdobeReader, GoogleChrome; 1С: Підприємство 8.2.  

Корпус D, де розміщений факультет історії, 

політології та національної безпеки, а також інші 

корпуси університету мають значний аудиторний фонд.  
 

Інформаційне та навчально- 

методичне  

забезпечення  

Відповідає технологічним вимогам щодо 

навчально-методичного та інформаційного 

забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти 

згідно з діючим законодавством України.  
Здобувачі мають доступ до віртуального 

навчального середовища Волинського національного 



університету імені Лесі Українки та авторських розробок 

НПП кафедри, факультету, університету, також 
працівників, залучених на умовах сумісництва, наявний 

корпоративний сайт, доступ до повнотекстових 

наукометричних баз Scopus та Web of Science. Матеріали 

навчально-методичного забезпечення освітньо-
професійної програми викладені в інституційному 

репозитарії бібліотеки ВНУ імені Лесі Українки 

(https://evnuir.vnu.edu.ua/). Читальний зал забезпечений 
бездротовим доступом до мережі Інтернет. Інформаційні 

сервіси дозволяють викладачам і співробітникам ВНУ 

імені Лесі Українки постійно підтримувати зворотній 
зв’язок із здобувачами вищої освіти, випускниками, 

роботодавцями. 

9 – Академічна мобільність 

Національна  

кредитна мобільність  

На основі двосторонніх договорів між Волинським 

національним університетом імені Лесі Українки та ЗВО 
України.  

Міжнародна кредитна мобільність  

 

На основі двосторонніх договорів між Волинським 

національним університетом імені Лесі Українки та 

зарубіжними закладами вищої освіти. 
У ВНУ імені Лесі Українки діє програма 

«Подвійний диплом». 

 

Навчання іноземних здобувачів  
вищої освіти  

Відповідно до нормативно-правових документів за 
умови володіння українською мовою. Підготовка до 

вступу до закладів вищої освіти України іноземних 

громадян та осіб без громадянства відбувається на 
підготовчому відділенні..  

 

https://evnuir.vnu.edu.ua/


 
2. Перелік компонентів освітньо-професійної програми 

та їх логічна послідовність 

Розподіл змісту освітньої складової освітньо-професійної програми за групами 

компонентів та циклами підготовки 

 

№ п/ п  
 

Цикл підготовки  
 

Обсяг навчального навантаження 

здобувача вищої освіти  ( кредитів / 

%)  

1. 

 

Цикл загальної підготовки  

 

20/22 

2. Цикл професійної підготовки  

 

46/51 

3. Цикл дисциплін вільного вибору 

здобувача  

24/27 

Усього за весь термін навчання 

 
90/100 

 

 
Перелік компонентів ОПП 

 

 

Код н/д 

(номер 
п/п) 

Компоненти освітньо-професійної програми 

(навчальні дисципліни, курсові проєкти 
(роботи), 

практики, кваліфікаційна робота) 

Кількість кредитів 

 

Форма 

підсумкового 
контролю 

1 2 3 4 

Обов’язкові компоненти ОПП  

Цикл загальної підготовки  

ОК 1 Управління проєктами 3 залік 

ОК 2 Наукова комунікація іноземною мовою 3 залік 

ОК 3 Геополітика 3 іспит 

ОК 4 Методологія та організація наукових 

досліджень 

4 залік 

ОК 5 Історія і теорія демократії 4 іспит 

ОК 6 Політика національної безпеки у контексті 

сталого розвитку України 

3 залік 

Цикл професійної підготовки 

ОК 7 Прикладна політологія 5 іспит 

ОК 8 Політичний консалтинг 4 іспит 

ОК 9 Політична аналітика 4 іспит 

ОК 10 Політичні інститути та процеси у країнах 

Вишеградської групи 

4 іспит 

ОК 11 Політика гендерної рівності 4 залік 

ОК 12 Партологія 4 іспит 

ОК 13 Порівняльна політологія 
 

5 іспит 



1 2 3 4 

ОК 14 Політичні технології 4 іспит 

ОК 15 Практика в громадських об’єднаннях 3 залік 

ОК 16 Виробнича практика із написанням  
кваліфікаційної роботи 

6 залік 

ОК 17 Кваліфікаційна робота 3  

Загальний обсяг обов’язкових компонентів 66 кредитів 

Цикл вибіркових дисциплін  
 

ВК 1 Вибіркова дисципліна 1  4 залік 

ВК 2 Вибіркова дисципліна 2  4 залік 

ВК 3 Вибіркова дисципліна 3  4 залік 

ВК 4 Вибіркова дисципліна 4  4 залік 

ВК 5 Вибіркова дисципліна 5  4 залік 

ВК 6 Вибіркова дисципліна 6  4 залік 

Загальний обсяг вибіркових компонентів 24 кредити 

Кваліфікаційна робота Публічний захист 

Загальний обсяг освітньо-професійної програми 90 кредитів 

 

 
Форми атестації здобувачів вищої освіти 

 
Атестація випускників освітньо-професійної програми Політологія зі спеціальності 052 

Політологія галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки проводиться у формі публічного 
захисту кваліфікаційної роботи. Атестація завершується видачею документу державного зразка 

про присудження освітньої кваліфікації магістра політології та професійної кваліфікації 

Політолог. Експерт із суспільно-політичних питань. 



 
Структурно-логічна схема освітньо-професійної програми 

 

 

1 сем 

ОК 1 

ОК 5 

ОК 6 

ОК 13 

ОК 4 

ОК 9 

2 сем 

ОК 2 

ОК 12 

ОК 3 

ОК 15 

ОК 8 

ОК 14 

ОК 7 

ОК 16 

ОК 11 
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а 
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о 

т 

а 

 

ОК 17 

 

 

 

 

ОК 17 

3 сем 

ОК 10 

ВК 1 

ВК 2 

ВК 3 

ВК 4 

ВК 5 

ВК 6 



 
 

 

3.Матриця відповідності загальних компетентностей (ЗК) 

компонентам освітньо-професійної програми 

 

 

 ЗК01 ЗКО2 ЗК03 ЗК04 ЗК 05 ЗК06 ЗК07 ЗК08 

ОК 1         

ОК 2         

ОК 3         

ОК 4         

ОК 5         

ОК 6         

ОК 7         

ОК 8         

ОК 9         

ОК 10         

ОК 11         

ОК 12         

ОК 13         

ОК 14         

ОК 15         

ОК 16         

ОК 17         

 



 

 

 

4. Матриця відповідності спеціальних компетентностей (СК) 

компонентам освітньо-професійної програми 

 

 СК 01 СК 02 СК 03 СК 04 СК 05 СК 06 СК07 

ОК 1        

ОК 2        

ОК 3        

ОК 4        

ОК 5        

ОК 6        

ОК 7        

ОК 8        

ОК 9        

ОК 10        

ОК 11        

ОК 12        

ОК 13        

ОК 14        

ОК 15        

ОК 16        

ОК 17        

 



 

 

 

5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) відповідними 

компонентами освітньо-професійної програми 

 

 ПРН 01 ПРН О2 ПРН 03 ПРН 04 ПРН 05 ПРН 06 ПРН 07 ПРН 08 

ОК 1         

ОК 2         

ОК 3         

ОК 4         

ОК 5         

ОК 6         

ОК 7         

ОК 8         

ОК 9         

ОК 10         

ОК 11         

ОК 12         

ОК 13         

ОК 14         

ОК 15         

ОК 16         

ОК 17         

 

 

 

 

Гарант освітньої програми                                      В.В. Бусленко 

 


