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Товариство з обмеженою відповідальністю

“НОВУС УКРАЇНА”
Ідентифікаційний код 36003603

04208. м. Київ, просп. Правди
будинок 47 Рецензія

р/р IBAN: UA 70 380805 0000000026008438456 на ОСВІТНЮ програму
АТ «Райффайзен Банк» в м-Києві J .

МФО 300335 «іоварозравство та комерційна діяльність»
У сфЄрі фахової передвищої освіти 

за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність» 

галузі знань 07 «Управління та адміністрування»

Ринок праці гостро потребує кваліфікованих спеціалістів, здатних 
здійснювати професійну підприємницьку та торговельну діяльність. 
Освітньо-професійна програма підготовки фахового молодшого бакалавра 
за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 
сформована відповідно до суспільних потреб, враховує тенденції розвитку 
економіки держави та спрямована на формування фахової компетентності 
щодо вміння планувати процес надання основних і додаткових послуг у 
процесі комерційній діяльності, забезпечувати якісне обслуговування 
споживачів.

Освітньо-професійна програма характеризується системністю, 
збалансованістю, використанням як традиційних, так й інноваційних 
освітніх технологій, у тому числі інтернет-трейдингів, електронної 
комерції, тренінгів, ситуаційних завдань, використання мультимедійних 
засобів тощо.

Програма базується на концептуальних засадах формування 
теоретичних і практичних знань з організації та ведення підприємницької 
справи, набуття компетентностей з визначення пріоритетних напрямів і 
організації діяльності підприємницьких, торговельних та біржових 
структур, здатності визначати і задовольняти потреби споживачів як 
пріоритетних суб’єктів ринку.

Освітньо-професійна програма «Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність» у сфері фахової передвищої освіти за спеціальністю 
076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» Відокремленого 
структурного підрозділу «Київський торговельно-економічний фаховий 
коледж Державного торговельно-економічного університету» забезпечує 
високий рівень професійної підготовки, надає знання з базових основ 
підприємництва, необхідних для ефективності економічних процесів.

Директор з управління персонале 
ТОВ «Новус Україна» ft /7 . лія НАЗАРЕЦЬ
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Товариство з обмеженою відповідальністю “Епіцентр К” 
Юридична адреса: 04128. м. Київ, вул. Берковецька, 6-К, 

тел.: (044)206 26 00. код за ЄДПРОУ 32490244?СП ПДВ 100334701.
ПІН 324902426531

Будівельно-господарський гіпермаркет «Епіцентр К»№ 2 
лі. Київ, вул. Кільцева дорога, 1і>. met. (044) 594-52-10

Рецензія 
на освітньо-професійну програму 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 
у сфері фахової передвищої освіти 

за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність» 

галузі знань 07 «Управління та адміністрування»

Конкуренція між об’єктами торгівлі можлива за умов наявності 
висококваліфікованих фахівців у цій галузі, які вміють вдало поєднувати 
унікальні форми організації підприємницької діяльності та інтерактивні 
можливості стимулювання збуту продукції. Для підтримки підприємництва 
в Україні є потреба у здійсненні підготовки фахового молодшого бакалавра 
за освітньо-професійною програмою «Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність», яка забезпечує реалізацію професійних знань за рахунок 
опанування майбутніми фахівцями новітніх методик.

Освітній процес наповнений актуальними, а головне - потрібними для 
фахівця дисциплінами. Навчальний план побудований відповідно до 
сучасних потреб ринку праці, технологій та бізнесу. Здобувані освіти 
вивчають дисципліни, які спрямовані на професійну підготовку, 
формування економічного способу мислення, системи вмінь у сфері 
підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, що підвищує 
конкурентоспроможність фахівців.

Перелік та зміст основних компонент освітньо-професійної програми 
складено логічно, послідовно та грамотно з точки зору формування 
професійних компетенцій здобувачів освіти, їх придатності до професійної 
діяльності.

Вважаємо, що освітньо-професійна програма «Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність» у сфері фахової передвищої освіти за 
спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 
Відокремленого структурного підрозділу «Київський торговельно- 
економічний фаховий коледж ДТЕУ» є своєчасною, перспективною, 
формує необхідну сукупність теоретичних і практичних знань для 
вирішення конкретних економічних завдань на сучасному етапі розвитку 
економіки, має новаторський підхід до створення власної справи, організації
та управління підприємни ОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ.

Директор 
ТОВ «Епіцентр К» 
гіпермаркету №2 м. Кйї ндр ПРОЦЕНКО
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1. Профіль освітньої програми
зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
(за освітньо-професійною програмою «Підприємництво, торгівля та

біржова діяльність»)
1. Загальна інформація

Повна назва ЗО та 
структурного підрозділу

Відокремлений структурний підрозділ «Київський торговельно- 
економічний фаховий коледж Державного торговельно- 
економічного університету»

Ступінь фахової 
передвищої освіти та 
назва кваліфікації 
мовою оригіналу

Освітньо-професійний ступінь фаховий молодший бакалавр 
спеціальність «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 
освітньо-професійна програма «Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність»

Офіційна назва 
освітньо-професійної 
програми

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Тип диплому та обсяг 
освітньо-професійної 
програми

Диплом фахового молодшого бакалавра, одиничний, 
120 кредитів ЄКТС.
Термін здобуття освіти: інституційна (очна (денна) форма 
здобуття освіти - на основі повної загальної середньої освіти 
(профільної середньої освіти) один рік десять місяців (на основі 
базової середньої освіти два роки десять місяців)

Наявність акредитації Міністерство освіти і науки України, Україна, 
акредитовано до 1 липня 2025 року

Цикл/рівень НРК України - 5 рівень, QF - EHEA - короткий цикл, 
EQF - LLL - 5 рівень

Передумови Наявність базової середньої освіти або повної загальної 
середньої освіти (профільної середньої освіти)

Мова викладання Українська
Термін дії освітньої 
програми

До наступного планового оновлення

Інтернет-адреса 
постійного розміщення 
опису освітньо- 
професійної програми

https://ktepcknute.kyiv.ua/zagalna-informatsiya/publichna- 
informatsiya.html

2. Мета освітньої програми
Підготовка соціально мобільних конкурентоспроможних, висококваліфікованих фахівців, 
які володіють загальними і спеціальними (фаховими) компетентностями.

і. Характеристика освітньої програми
Предметна область 
(галузь знань, 
спеціальність)

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування»
Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність»
Освітньо-професійна програма «Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність»
Об’єкт вивчення та/або діяльності: діяльність з організації та 
функціонування підприємницьких, торговельних та біржових 
структур, що здійснюються для досягнення економічних і 
соціальних результатів.
Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних вирішувати типові

https://ktepcknute.kyiv.ua/zagalna-informatsiya/publichna-informatsiya.html


спеціалізовані задачі та практичні проблеми з підприємництва, 
торгівлі та біржової діяльності.
Теоретичний зміст предметної області: поняття, категорії, 
концепції, принципи, положення підприємництва, торгівлі та 
біржової діяльності і методологія їхнього використання для 
організації ' та ефективного функціонування підприємницьких, 
торговельних, біржових структур.
Методи, методики та технології: загальнонаукові й 
спеціальні методи, професійні методики і технології, 
застосування яких дозволяє вирішувати типові спеціалізовані 
задачі та практичні проблеми з організації, ефективного 
функціонування і розвитку підприємницьких, торговельних та 
біржових структур.
Інструментарій та обладнання: інформаційно-комунікаційні 
системи та технології, прилади та 
обладнання, необхідні для формування професійних
компетентностей фахового молодшого бакалавра з
підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.

Орієнтація освітньої 
програми

Освітньо-професійна

Основний фокус 
освітньо-професійної 
програми та 
спеціалізації

Спеціальна. Формування та розвиток професійної компетентності 
для здійснення діяльності в підприємницьких, торговельних та 
біржових структурах.
Ключові слова: товарознавство, підприємницька діяльність, 
торгівля, біржова діяльність.

Особливості програми Міждисциплінарна та багатопрофільна підготовка фахівців.
4. Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність до 
працевлаштування

Фахівець здатен виконувати зазначені професійні роботи за 
Національним класифікатором України: «Класифікатор
професій» ДК 003:2010, секціями С, G, H:
1224 Завідувач секції
1224 Керівники виробничих підрозділів в оптовій та роздрібній 
торгівлі
1229.1 Завідувач відділу (самостійного)
3411 Фахівець з біржових операцій
3415 Агент комерційний
3415 Агент торговельний
3415 Комівояжер
3419 Товарознавець
3419 Організатор з постачання
3419 Організатор зі збуту
3421 Торговельний брокер (маклер)
3422 Експедитор транспортний
3439 Фахівець.
Перелік посад, які може обіймати випускник, не є вичерпним.

Подальше навчання Можливість навчання за програмами вищої освіти:
1) молодший бакалавр: HPK України - 5 рівень, QF-EHEA - 
короткий цикл, EQF-LLL - 5 рівень;
2) бакалавр: НРК України 6 рівень, QF-EHEA - перший цикл, 
EQF-LLL - 6 рівень



5. Викладання та оцінювання
Викладання та 
навчання

Студентсько-центроване, проблемно-орієнтоване навчання,
ініціативне самонавчання. Проблемні, інтерактивні, проєктні, 
дистанційні, самоосвітні, колективні та інтегративні, контекстні, 
професійно-спрямовані технології навчання. Навчально-
методичне забезпечення і консультування самостійної роботи 
здійснюється через віртуальне навчальне середовище.

Оцінювання Види контролю:
- за рівнями: самоконтроль, контроль на рівні викладача, 
контроль на рівні голови циклової комісії, контроль на рівні 
відділення, контроль на рівні адміністрації, державний та 
громадський нагляди (контролі);
- за терміном проведення: оперативний (вхідний, поточний, 
проміжний, підсумковий) та відтермінований.
Форми контролю: усне та письмове опитування, тестовий, 
презентація наукової роботи, захист лабораторних,
розрахункових робіт, курсових робіт, складання
кваліфікаційного іспиту, заліки, екзамени.
Атестація зі спеціальності здійснюється у формі
кваліфікаційного іспиту.
Оцінювання здійснюється відповідно до Положення про 
організацію освітнього процесу ВСП «КТЕФК ДТЕУ», 
Положення про оцінювання результатів навчання здобувачів 
освіти ВСП «КТЕФК ДТЕУ».

6. Перелік компетентностей випусника
Інтегральна 
компетентність

Здатність вирішувати типові спеціалізовані задачі та практичні 
проблеми в галузі підприємницької, торговельної та біржової 
діяльності або у процесі навчання, що вимагає застосування 
положень і методів системи наук, які формують концепції 
організації і функціонування підприємницьких, торговельних, 
біржових структур та може характеризуватися певною 
невизначеністю умов; нести відповідальність за результати своєї 
діяльності; здійснювати контроль інших осіб у визначених 
ситуаціях.

Загальні 
компетентності (ЗК)

ЗК 1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена 
суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного 
демократичного) суспільства та необхідність його сталого 
розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і 
громадянина в Україні.
ЗК 2. Здатність зберігати та примножувати моральні,
культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі 
розуміння історії та закономірностей розвитку предметної 
області, її місця в загальній системі знань про природу і 
суспільство та в розвитку суспільства, техніки і технологій, 
використовувати різні види та форми рухової активності для 
активного відпочинку та ведення здорового способу життя.
ЗК 3. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
ЗК 4. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і 
письмово.
ЗК 5. Здатність спілкуватися іноземною мовою.
ЗК 6. Здатність використовувати інформаційні та
комунікаційні технології.
ЗК 7. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з



різних джерел.
ЗК 8. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість.

Спеціальні 
компетентності(СК)

СК 1. Здатність враховувати основні закономірності та сучасні 
досягнення у підприємницькій, торговельній та біржовій 
діяльності.
СК 2. Здатність обирати та використовувати
відповідні методи, інструментарій для обґрунтування рішень 
щодо діяльності підприємства.
СК 3. Здатність застосовувати інноваційні підходи у діяльності 
підприємницьких, торговельних та біржових структур.
СК 4. Здатність визначати характеристики товарів і послуг у 
підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності.
СК 5. Здатність здійснювати діяльність із дотриманням вимог 
нормативно-правових документів у сфері підприємницької, 
торговельної та біржової діяльності.
СК 6. Здатність виконувати професійні завдання з організації 
діяльності підприємницьких, торговельних та біржових
структур.
СК 7. Здатність застосовувати основи обліку, оподаткування і 
страхування у підприємницькій, торговельній та біржовій 
діяльності.
СК 8. Здатність визначати і задовольняти потреби споживачів 
як пріоритетних суб’єктів ринку.
СК 9. Здатність застосовувати моделі електронної комерції у 
сфері підприємницької, торговельної та біржової діяльності.
СК 10. Здатність використовувати логістичні системи у
підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності
7. Програмні результати навчання

РН 1. Знати свої права, як члена суспільства, цінності громадянського суспільства, 
верховенства права, прав і свобод людини і громадянина України.
РН 2. Застосовувати знання, розуміння закономірностей та сучасних досягнень у 
підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності із професійною метою.
РН 3. Володіти державною та іноземною мовами у професійній діяльності.
РН 4. Використовувати сучасні комп’ютерні й телекомунікаційні технології обміну та 
поширення професійно спрямованої інформації у сфері підприємництва, торгівлі та 
біржової діяльності.
РН 5. Здійснювати пошук, самостійний відбір інформації з різних джерел у сфері 
підприємницької, торговельної та біржової діяльності.
РН 6. Проявляти ініціативу та підприємливість, володіти навичками міжособистісної 
взаємодії для досягнення професійної мети.
РН 7. Застосовувати всебічні спеціалізовані емпіричні й теоретичні знання у сфері 
підприємництва, торгівлі та біржової діяльності для подальшого використання у 
практичній діяльності.
РН 8. Володіти методами й інструментарієм для підготовки проєктів управлінських 
рішень щодо створення й функціонування підприємницьких, торговельних і біржових 
структур.
РН 9. Застосовувати інноваційні підходи у підприємницькій, торговельній та біржовій 
діяльності.
РН 10. Визначати характеристику товарів і послуг у підприємницькій, торговельній та 
біржовій діяльності за допомогою сучасних методів.
РН 11. Знати основи нормативно-правового забезпечення діяльності підприємницьких, 
торговельних та біржових структур і застосовувати їх на практиці.
РН 12. Виконувати професійні завдання з організації ' діяльності підприємницьких,



торговельних та біржових структур.
РН 13. Застосовувати отримані навички з основ обліку, оподаткування і страхування у 
підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності.
РН 14. Визначати потреби споживачів для формування асортименту товарів у 
підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності.
РН 15. Застосовувати моделі електронної комерції в діяльності підприємницьких, 
торговельних та біржових структур.
РН 16. Використовувати логістичні системи у підприємницькій, торговельній та біржовій 
діяльності.
РН 17. Визначати основні показники діяльності підприємницьких, торговельних і 
біржових структур для забезпечення їх ефективності

8. Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове забезпечення До реалізації програми залучаються науково-педагогічні, 

педагогічні працівники з вищою категорією та науковими 
ступенями, а також висококваліфіковані спеціалісти з досвідом 
роботи за фахом.
З метою підвищення фахового рівня всі науково-педагогічні, 
педагогічні працівники постійно підвищують свою кваліфікацію.

Матеріально-технічне 
забезпечення

Забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації 
освітнього процесу, у тому числі самостійної роботи здобувачів 
освіти згідно з Положенням про організацію освітнього процесу 
здобувачів освіти ВСП «КТЕФК ДТЕУ».
Основу матеріально-технічного забезпечення складають
комп’ютерні авдиторії із сучасними технічними та програмними 
ресурсами, навчальні лабораторії, що забезпечують якісну 
підготовку фахових молодших бакалаврів.

Інформаційне та 
навчально-методичне 
забезпечення

- офіційний сайт ВСП «КТЕФК ДТЕУ»:
https://ktepcknute.kyiv.ua/;
- точки бездротового доступу до мережі Інтернет;
- віртуальне навчальне середовище Moodle;
- Google for Education;
- пакет MS Office 365;
- корпоративна пошта;
- навчальний план;
- навчальні плани року прийому;
- навчально-методичні комплекси дисциплін;
- навчальні матеріали з кожної навчальної дисципліни 
навчального плану;
- програми практик;
- методичні матеріали для проведення атестації здобувачів 
освіти.

9. Академічна мобільність
Національна кредитна 
мобільність

-

Міжнародна кредитна 
мобільність

-

Навчання іноземних 
здобувачів освіти

-

https://ktepcknute.kyiv.ua/


2. Перелік компонент освітньої програми та їх логічна послідовність
2.1. Перелік компонент ОП

Код н/д Компоненти освітньо-професійної 
програми (навчальні дисципліни, 

курсові проєкти (роботи), практики, 
кваліфікаційний іспит)

Кількість годин Форма 
підсумк. 

контролю

1 2 3 4
Цикл предметів повної загальної середньої освіти (профільної середньої освіти)

Базові предмети
1 Українська мова 140 Річне оцінювання
2 Українська література 140 Річне оцінювання
3 Зарубіжна література 70 Річне оцінювання
4 Іноземна мова 270 Річне оцінювання
5 Історія України* 110 Річне оцінювання
6 Всесвітня історія 70 Річне оцінювання
7 Громадянська освіта 70 Річне оцінювання
8 Математика (алгебра і початки аналізу 

та геометрія) 314 Річне оцінювання

9 Природничі науки:
9.1 Природничий, біолого-екологічний 

модуль (Основи екології та безпеки 
товарів народного споживання)*

156
Річне оцінювання

9.2 Фізико-астрономічний модуль 130 Річне оцінювання
9.3 Хімічний модуль 55 Річне оцінювання
9.4 Географічний модуль 70 Річне оцінювання
10 Фізична культура (Фізичне виховання)* 210 Річне оцінювання
11 Захист України 105 Річне оцінювання

Усього 1910
12 Технології 105 Річне оцінювання
13 Мистецтво (Культурологія)* 105 Річне оцінювання

Усього 210
14 Інформатика (Інформатика і 

комп’ютерна техніка)* 90 Річне оцінювання

15 Правознавство (Основи 
правознавства)* 90 Річне оцінювання

16 Економічна теорія* 90 Річне оцінювання
17 Економіка підприємства* 90 Річне оцінювання
18 Навчальна практика* 180 Річне оцінювання

Усього 540
Загальна кількість з циклу предметів повної 
загальної середньої освіти (профільної середньої 
освіти)

2660



Код н/д

Компоненти освітньо-професійної 
програми (навчальні дисципліни, 

курсові проєкти (роботи), практики, 
кваліфікаційний іспит)

Кількість кредитів
Форма 

підсумк. 
контролю

1 2 3 4
Обов’язкові компоненти ОПП

ОК 1 Українська мова за професійним 
спрямуванням

3 Екзамен

ОК 2 Іноземна мова за професійним 
спрямуванням

3 Екзамен

ОК 3 Історія України 3 Залік
ОК 4 Основи менеджменту 3 Залік
ОК 5 Інформатика і комп'ютерна техніка 3 Залік
ОК 6 Основи правознавства 3 Залік
ОК 7 Культурологія 3 Залік
ОК 8 Економічна теорія 3 Залік
ОК 9 Основи стандартизації, метрології та 

управління якістю
3 Залік

ОК 10 Теоретичні основи товарознавства 3 Залік
ОК 11 Інформаційні та комунікаційні 

технології у професійній діяльності
3 Залік

ОК 12 Товарознавство. Харчові продукти 6 Екзамен
ОК 13 Товарознавство. Непродовольчі 

товари
6 Екзамен

ОК 13.1 КР з товарознавства Залік
ОК 14 Товарознавство. Пакувальні матеріали 

і тара
3 Залік

ОК 15 Економіка підприємства 3 Залік
ОК 16 Основи маркетингу 3 Екзамен
ОК 17 Екологія 3 Залік
ОК 18 Основи обліку та оподаткування 

суб'єктів господарювання
3 Екзамен

ОК 19 Електрона комерція 3 Екзамен
ОК 20 Основи підприємництва 3 Екзамен
ОК 21 Основи логістики та організації 

торгівлі
3 Екзамен

ОК 22 Основи біржової діяльності 3 Екзамен
Загальний обсяг обов’язкових компонент 75

Вибіркові компоненти ОПП
ВК 1 Фізичне виховання** 9 Залік
ВК 2 Статистика 3 Залік
ВК 3 Статистика ринку товарів і послуг 3 Залік
ВК 4 Основи фізіології та гігієни 

харчування
3 Залік

ВК 5 Безпека життя 3 Залік
ВК 6 Психологія 3 Залік
ВК 7 Соціологія 3 Залік



1 2 3 4
ВК 8 Основи філософських знань 3 Залік
ВК 9 Вища математика 3 Залік
ВК 10 Захист прав споживачів 3 Залік
ВК 11 Управління якістю продукції та послуг 3 Залік
ВК 12 Управління персоналом 3 Залік
ВК 13 Офісні системи і електронний 

документообіг
3 Залік

ВК 14 Інформаційна діяльність підприємства 3 Залік
ВК 15 Інтернет-технології в професійній 

діяльності
3 Залік

ВК 16 Економіка торгівлі 3 Залік
ВК 17 Фінанси підприємства 3 Залік
ВК 18 Планування, стратегія та розвиток 

бізнесу
3 Залік

Загальний обсяг вибіркових компонент 30
Практична підготовка

Навчальна практика 6 Залік
Виробнича практика 6 Залік

Усього 12
Атестація

Підготовка до кваліфікаційного іспиту та 
атестація

3

Усього 3
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ 
ПРОГРАМИ

120

Примітка: вивчення предметів повної загальної середньої освіти (профільної середньої 
освіти), позначених «*» інтегрується з відповідними дисциплінами освітньо-професійної 
підготовки фахового молодшого бакалавра; «**» - вибірковість забезпечується шляхом 
обрання спортивної секції.



2.2. Структурно-логічна схема ОПП
І курс

1 семестр
І курс 

2 семестр
ІІ курс 

3 семестр
ІІ курс 

4 семестр
ІІІ курс 

5 семестр
ІІІ курс 

6 семестр

товарознавства



3. Форма атестації здобувачів фахової передвищої освіти

Атестація зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність» здійснюється у формі кваліфікаційного іспиту.

Кваліфікаційний іспит передбачає оцінювання результатів навчання, 
визначених стандартом фахової передвищої освіти та освітньо-професійною 
програмою «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

Атестація здійснюється відкрито і публічно.



4.1. Матриця відповідності програмних компетентностей 
обов’язковим компонентам освітньої програми

Компоненти

Компетентності О
К 1

О
К 

2

О
К 

3

О
К 

4 іг,
о О

К 
6

О
К 

7

О
К 

8

О
К 

9

О
К 

10

О
К 

11

О
К 

12

О
К 

13

О
К 

14

О
К 

15

О
К 

16

О
К 

17

О
К 

18

О
К 

19

О
К 

20

О
К 

21

О
К 

22

ЗК 1 +

ЗК 2 + + + +

ЗК 3 + + + + + +

ЗК 4 +

ЗК 5 +

ЗК 6 + + + + + + +

ЗК 7 + + + + + + + + + +

ЗК 8 + + + + +

СК 1 + +

СК 2 + + + +

СК 3 +

СК 4 + + + +

СК 5 + + + +

СК 6 +

СК 7 +

СК 8 + +

СК 9 + +

СК 10 +



4.2. Матриця відповідності програмних компетентностей 
вибірковим компонентам освітньої програми

Компоненти

Компетентності ВК
 1

ВК
 2

ВК
 3

ВК
 4

ВК
 5

ВК
 6

ВК
 7

ВК
 8

ВК
 9

ВК
 10

ВК
 11

ВК
 12

ВК
 13

ВК
 14

ВК
 15

ВК
 16

ВК
 17

ВК
 18

ЗК 1

ЗК 2 + +

ЗК 3 + + + + + + + + + + + + + + +

ЗК 4 + +

ЗК 5 + + +

ЗК 6 + + + + + +

ЗК 7 + +

ЗК 8 + + +

СК 1 + + +

СК 2 + + + + + + + +

СК 3 + + + + +

СК 4 + +

СК 5 + + +

СК 6 + + +

СК 7 +

СК 8

СК 9 +

СК 10 +



5.1. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (РН) 
відповідними обов’язковими компонентами освітньої програми

Компоненти

Результати 

навчання

О
К 1

О
К 

2

О
К 

3

О
К 

4 іг,
о О

К 
6

О
К 

7

О
К 

8

О
К 

9

О
К 

10

О
К 

11

О
К 

12

О
К 

13

О
К 

14

О
К 

14
.1

О
К 

15

О
К 

16

О
К 

17

О
К 

18

О
К 

19

О
К 

20

О
К 

21

О
К 

21

О
К 

22

РН 01 + + + + + +

РН 02 + +

РН 03 + + + + +

РН 04 + +

РН 05 + + + + +

РН 06 + + + + + + + + + + + +

РН 07 + + + +

РН 08 + + + + + + + + + +

РН 09 + + + + + + + + + + +

РН 10 + +

РН 11 + + +

РН 12 + +

РН 13 + + +

РН 14 + + +

РН 15 + + + +

РН 16 + + + + +

РН 17 + + + + +



5.2. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (РН) 
відповідними вибірковими компонентами освітньої програми

Компоненти 

Результати 

навчання

ВК
 1

ВК
 2

ВК
 3

ВК
 4

ВК
 5

ВК
 6

ВК
 7

ВК
 8

ВК
 9

ВК
 10

ВК
 11

ВК
 12

ВК
 13

ВК
 14

ВК
 15

ВК
 16

ВК
 17

ВК
 18

РН 01 + + + + + +

РН 02

РН 03 + +

РН 04 + +

РН 05 + + + + +

РН 06 + + + + + + + + + + + +

РН 07 + + + + +

РН 08 + + + + + + + +

РН 09 + + + + + + + + +

РН 10 +

РН 11 + + +

РН 12 + + + +

РН 13 + + + +

РН 14 + +

РН 15 + + +

РН 16 + + +

РН 17 + + + + +



Аркуш реєстрації змін

№ 
пор. Дата

Пункти, до 
яких 

вносяться 
зміни

Ініціатор 
зміни

Прізвище, ініціали 
особи, що 

відповідає за 
внесення змін

Підпис


