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ВСТУП 

 Освітня програма розроблена на основі Стандарту вищої освіти 

підготовки магістрів спеціальності 052 Політологія. 

Призначення освітньої програми 

Освітньо-професійна програма використовується під час: 

- акредитації освітньої програми; 

- складання навчальних планів; 

- формування робочих програм навчальних дисциплін, силабусів, програм 

практик, індивідуальних завдань; 

- формування індивідуальних навчальних планів студентів; 

- атестації магістрів спеціальності 052 Політологія; 

- визначення змісту навчання в системі перепідготовки та підвищення 

кваліфікації; 

- професійної орієнтації здобувачів фаху; 

- зовнішнього контролю якості підготовки фахівців. 

Користувачі освітньої програми: 

- здобувачі вищої освіти, які навчаються в НТУ «ДП»; 

- викладачі НТУ «ДП», які здійснюють підготовку магістрів спеціальності 

052 Політологія; 

- екзаменаційна комісія спеціальності 052 Політологія; 

- приймальна комісія НТУ «ДП». 

Освітньо-професійна програма поширюється на кафедри університету, які 

беруть участь у підготовці фахівців ступеня магістр спеціальності 052 

Політологія. 

 

1 ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 

1.1 Загальна інформація 

Повна назва 

закладу вищої 

освіти та 

інститут 

(факультет) 

Національний технічний університет «Дніпровська 

політехніка», 

Інститут соціальних і гуманітарних наук 

Ступінь вищої 

освіти та назва 

кваліфікації 

мовою 

оригіналу 

Магістр політології 

Офіційна назва 

освітньої 

програми 

Політологія 

Тип диплому 

та обсяг 

освітньої 

програми 

Диплом магістра, одиничний 90 кредитів ЄКТС, термін 

навчання – 1 рік 4 місяці 

Наявність 

акредитації 
Акредитація програми не проводилася  

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

Передумови Особа має право здобувати ступінь магістра за умови наявності 

в неї першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Особливості 

вступу на ОП визначаються Правилами прийому до 

Національного технічного університету «Дніпровська 

політехніка», що затверджені Вченою радою 

Мова(и) 

викладання 
Українська 

Термін дії 

освітньої 

програми 

Термін не може перевищувати 1 рік 4 місяці та/або період 

акредитації. Освітня програма підлягає перегляду відповідно до 

змін нормативної бази України в сфері вищої освіти, але не 

рідше одного разу на рік 

Інтернет-

адреса 

постійного 

розміщення 

опису освітньої 

програми 

https://ipt.nmu.org.ua/ua/ Інформаційний пакет за спеціальністю. 

Освітні програми НТУ «ДП»: 

https://www.nmu.org.ua/ua/content/infrastructure/structural_di
visions/science_met_dep/educational_programs/ 

 

 

1.2 Мета освітньої програми 

Підготовка кваліфікованих фахівців-політологів, які ґрунтовно володіють 

теоретико-методологічною базою політичної науки, кваліфікованими 

навичками, знаннями та здібностями для здійснення практичної політичної 

діяльності, проведення досліджень та запровадження інновацій у політичній 

сфері.  

1.3 Характеристика освітньої програми 

Предметна 

область  
05 Соціальні та поведінкові науки / 052 Політологія 

Цілі освітньої програми:  

1) підготовка фахівців, здатних ідентифікувати та комплексно 

вирішувати складні проблеми національної та міжнародної 

політики; 

2) формування усвідомленого ставлення до навчання та 

відповідальності у професійній діяльності поваги до 

міжнародного і національного законодавства з урахуванням 

загальнолюдських ціннісних орієнтацій та сучасних процесів 

розвитку суспільства, соціальної відповідальності враховуючи 

національні інтереси розвитку українського суспільства; 

3) набуття здатності розв’язувати складні задачі та проблеми у 

політичній сфері та/або у процесі навчання, що передбачає 

проведення досліджень та/або здійснення інновацій та 

характеризується невизначеністю умов і вимог. 

Об’єкти вивчення та професійної діяльності:  

а) політичні відносини між акторами та інститутами на 

https://ipt.nmu.org.ua/ua/
https://www.nmu.org.ua/ua/content/infrastructure/structural_divisions/science_met_dep/educational_programs/
https://www.nmu.org.ua/ua/content/infrastructure/structural_divisions/science_met_dep/educational_programs/
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місцевому, національному та глобальному рівні (politics, policy, 

polity); 

б) влада та урядування; 

в) політичні інститути та процеси; 

г) державна дипломатія; 

д) політичні трансформації, публічна політика, світова політика 

та політика окремих країн та регіонів. 

Теоретичний зміст предметної області:  

- нормативна та емпірична політична теорія; 

-  політична методологія; 

-  порівняльна та прикладна політологія; 

-  глобальні та регіональні студії, спеціальні політологічні 

дисципліни; 

- стратегії врегулювання міжнародних конфліктів; 

- міжнародні відносини, світова політика та  дипломатія. 

Методи, методики та технології:  

- кількісні та якісні методи досліджень;  

- технології та інструментарій аналізу політичної сфери; 

- теоретичні методи досліджень (історичний, порівняльний, 

прогностичний тощо); 

- системні методи: системно-структурний, системно-

функціональний; 

- статистичні методи та методики збору і обробки інформації. 

Інструменти та 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, академічна програма орієнтована на 

отримання ряду професійних компетенцій, що базуються на 

знаннях та реалізують навички і вміння магістра політології.  

Основний 

фокус освітньої 

програми  

Освітньо-професійна програма орієнтована на підготовку 

кваліфікованих фахівців-політологів, які у повній мірі володіють 

категорійно-поняттєвим та аналітично-дослідницьким апаратом 

політичної науки, знаннями політичної теорії та практики. 

Набуті знання можуть бути застосовані у науково-дослідній, 

експертно-аналітичній, дорадчо-консультативній, громадсько-

політичній діяльності в установах і організаціях, що реалізують 

регіональну, національну або міжнародну політику. 

 

Ключові слова: національна політика, світова політика, 

державна дипломатія, міжнародні відносини і національна 

ідентичність, регіоналістика і етнодемографія, міжнародні 

конфлікти і стратегії їх вирішення.  
Особливості Профільна підготовка фахівців з політології, що передбачає 
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програми фаховий аналіз регіональних і етнодемографічних процесів в 

Україні та регіонах світу, а також критичну оцінку впливу 

глобалізації на національну ідентичність, етнічну 

приналежність та їх вплив на світову політику. 

Передатестаційна практика обов’язкова.  

Поєднання теоретичної підготовки студентів з проходженням 

виробничої та передатестаційної практики в установах і 

організаціях, що реалізують національну та/або міжнародну 

політику на рівні міста, регіону, держави.  

1.4 Придатність випускників до працевлаштування та подальшого 

навчання 

Придатність до 

працевлаштува

ння 

Класифікація професій відповідно до Класифікатора професій 

ДК 003: 2010: 

2443. Професіонали в галузі філософії, історії та політології. 

2443.1. Наукові співробітники (філософія, історія, політологія).  

2443.2. Філософи, історики та політологи. 
Подальше 

навчання 
Можливість навчання за кваліфікаційними рівнями: HPK 

України – 8, рівень FQ-EHEA – третій цикл, EQF-LLL – 8 рівень 

1.5 Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 
Студентоцентроване навчання і викладання, самонавчання, 

проблемно-орієнтоване навчання, участь в організації та 

проведенні конференцій. 

Організація циклів лекцій провідних фахівців українських та 

зарубіжних експертів у галузі політичних наук, політичної 

журналістики, державного управління. 

Оцінювання Оцінювання навчальних досягнень студентів здійснюється за 

рейтинговою шкалою (прохідні бали 60…100) та за 

інституційною шкалою («відмінно», «добре», «задовільно», 

«незадовільно»), що використовується для перенесення 

кредитів. 

Оцінювання включає весь спектр контрольних процедур у 

залежності від компетентністних характеристик (знання, 

уміння/навички, комунікація, автономія і відповідальність) 

результатів навчання, досягнення яких контролюється. 

Результати навчання студента, що відображають досягнутий 

ним рівень компетентностей відносно очікуваних, 

ідентифікуються та вимірюються під час контрольних заходів 

за допомогою критеріїв, що корелюються з описами 

кваліфікаційних рівнів Національної рамки кваліфікацій і 

характеризують співвідношення вимог до рівня 

компетентностей і показників оцінки за рейтинговою шкалою. 

Усні та письмові екзамени та диференційовані заліки, захист 
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звіту з практики, кваліфікаційна робота, контрольні роботи, 

тестові завдання, есе, презентації, аналітичні огляди.  

Форма 

випускної 

атестації 

Атестація здобувачів вищої освіти здійснюється у формі 

публічного захисту кваліфікаційної роботи.  

Кваліфікаційна робота має передбачити самостійне 

розв’язання складної задачі або проблеми у політичній сфері на 

основі фахових досліджень та/або здійснення інновацій. 

У кваліфікаційній роботі не повинно бути академічного 

плагіату, фальсифікації та фабрикації. 

Кваліфікаційна робота має бути розміщена в репозитарії 

закладу вищої освіти або його підрозділу. 

1.6. Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Специфічні 

характеристики 

кадрового 

забезпечення 

Кадрове забезпечення відповідає кадровим вимогам щодо 

забезпечення провадження освітньої діяльності для другого 

(магістерського) рівня вищої освіти відповідно до Ліцензійних 

умов провадження освітньої діяльності. 

До реалізації освітньої програми залучено докторів і 

кандидатів політичних наук, доцентів, наукова діяльність яких 

відповідає Ліцензійним умовам провадження освітньої 

діяльності.  
Специфічні 

характеристики 

матеріально-

технічного 

забезпечення 

Матеріально-технічне забезпечення відповідає технологічним 

вимогам щодо забезпечення провадження освітньої діяльності 

для другого (магістерського) рівня вищої освіти відповідно до 

Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності. В 

освітньому процесі використовується мільтимедійне 

обладнання для проведення лекційних, семінарських, 

практичних занять тощо. 
Специфічні 

характеристики 

інформаційного 

та навчально-

методичного 

забезпечення 

Навчально-методичні матеріали розміщені на електронних 

носіях у мережі Інтернет на сайті кафедри історії та 

політичної теорії, в комп'ютерній мережі НТУ «ДП», у 

хмарних сховищах Microsoft Teams, а також у електронній 

системі дистанційного навчання Moodle; наявні у бібліотеці 

університету та навчально-методичному кабінеті кафедри.  

1.7. Академічна мобільність 

Національна 

кредитна 

мобільність 

Не запланована 

Міжнародна 

кредитна 

мобільність 

Програма передбачає угоду про академічну мобільність з 

Çankırı Karatekin University (Республіка Туреччина, м. 

Чанкири) 

Навчання 

іноземних 

здобувачів 

вищої освіти 

Програма не передбачає навчання іноземних здобувачів вищої 

освіти 
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2  ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

2.1 Загальні компетентності за стандартом 
 

Шифр Компетентності 
 

1 2 

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. 

 

2.2 Спеціальні компетентності за стандартом 

 
Шифр Компетентності 
 

1 2 

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  нормативу 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. 

 

2.3 Спеціальні компетентності з урахуванням особливостей освітньої 

програми 
 

Шифр Компетентності 

1 2 

СК08 Здатність аналізувати регіональні і етнодемографічні процеси у регіонах світу, 

включаючи Україну, та їх вплив на світову політику. 

СК09 Вміння критично оцінювати вплив глобалізації на національну ідентичність, етнічну 

приналежність, співвідносити поняття «глобалізація» і «національна держава». 
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3 НОРМАТИВНИЙ ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ 

ОСВІТИ, СФОРМУЛЬОВАНИЙ У ТЕРМІНАХ РЕЗУЛЬТАТІВ 

НАВЧАННЯ 

Кінцеві, підсумкові та інтегративні результати навчання магістра зі 

спеціальності 052 Політологія, що визначають нормативний зміст підготовки і 

корелюються з переліком загальних і спеціальних компетентностей подано 

нижче. 
 

Шифр 

РН 
Результати навчання 

 

1 2 

ПР01 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. 

ПР02 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. 

ПР03 Вільно спілкуватись усно і письмово українською та англійською мовами при 

обговоренні професійних питань, досліджень та інновацій в сфері політології.  

ПР04 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. 

ПР05 Планувати, оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт відповідно до 

встановлених вимог. 

ПР06 Критично осмислювати принципи здійснення влади та публічної політики, 

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

регіонів. 

ПР07 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. 

ПР08 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. 

Спеціальні результати навчання з урахуванням особливостей освітньої програми 

СР01 Аналізувати специфіку національної політики в умовах глобалізації 

СР02 Аналізувати причини та передумови виникнення міжнародних конфліктів та 

пропонувати результативні шляхи їх вирішення 
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4 РОЗПОДІЛ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ ЗА ОСВІТНІМИ 

КОМПОНЕНТАМИ 

 
Шифр 

РН 

Результати навчання Найменування освітніх 

компонентів 

1 2 3 

1 ОБОВ’ЯЗКОВА ЧАСТИНА 

ПР01 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. 

Аналіз режимних 

трансформацій: від 

авторитаризму до демократії; 

Політика Євросоюзу; 

Виконання кваліфікаційної 

роботи; Виробнича практика. 

  

ПР02 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.  

Передатестаційна практика; 

Виконання кваліфікаційної 

роботи, Виробнича практика, 

Аналіз та вирішення 

міжнародних конфліктів. 

 

ПР03 Вільно спілкуватись усно і письмово 

українською та англійською мовами при 

обговоренні професійних питань, досліджень та 

інновацій в сфері політології. 

Виконання кваліфікаційної 

роботи 

Іноземна мова для 

професійної діяльності 

(англійська/німецька/ 

французька) 

ПР04 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. 

Державна дипломатія; 

Аналіз та вирішення 

міжнародних конфліктів, 

Передатестаційна практика; 

Виробнича практика; 

Виконання кваліфікаційної 

роботи.  

ПР05 Планувати, оцінювати та забезпечувати 

якість виконуваних робіт відповідно до 

встановлених вимог. 

Виконання кваліфікаційної 

роботи; 

Виробнича практика; 

Передатестаційна практика; 

Методологія наукових 

досліджень і видавнича етика. 

ПР06 Критично осмислювати принципи здійснення 

влади та публічної політики, політичних інститутів 

та процесів, світової політики та політики окремих 

країн та регіонів. 

Історія та теорія міжнародних 

відносин; 

Регіоналистика та 

етнодемографія; Політика 

Євросоюзу.  

ПР07 Здійснювати управління складною діяльністю 

у сфері політики, політології та у ширших 

контекстах, розробляти плани і заходи з їх 

Методологія наукових 

досліджень і видавнича етика; 

Державна дипломатія; 
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реалізації, забезпечувати якість освіти, оцінювати 

ефективність і результативність діяльності. 

Політика Євросоюзу. 

ПР08 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. 

Методологія наукових 

досліджень і видавнича етика; 

Політика Євросоюзу; Аналіз 

та вирішення міжнародних 

конфліктів. 

СР01 Аналізувати специфіку національної політики в 

умовах глобалізації, співвідносити національну 

політику і світову політику, акцентуючи увагу на 

понятті «національний інтерес». 

Ідентичність, етнічна 

приналежність та національна 

держава; Регіоналистика та 

етнодемографія; Політика 

Євросоюзу; 

Виконання кваліфікаційної 

роботи; 

Виробнича практика; 

Передатестаційна практика. 

СР02 Виявляти, аналізувати причини виникнення 

міжнародних конфліктів та пропонувати шляхи їх 

вирішення, акцентуючи увагу на ролі державної 

дипломатії.  

Аналіз та вирішення 

міжнародних конфліктів; 

 Історія та теорія міжнародних 

відносин; Державна 

дипломатія; 

Виконання кваліфікаційної 

роботи 

 

 

5 РОЗПОДІЛ ОБСЯГУ ПРОГРАМИ ЗА ОСВІТНІМИ КОМПОНЕНТАМИ 
 

№ Освітні компоненти 

О
б
ся

г
, 

к
р

ед
и

т
и

 

П
ід

су
м

к
о
в

и
й

 к
о
н

т
р

о
л

ь
 

Р
о
зп

о
д

іл
 з

а
 ч

в
ер

т
я

м
и

 

1 2 3 4  

1 ОБОВ’ЯЗКОВА ЧАСТИНА 66   

1.1 Цикл загальної підготовки 6   

З1 Іноземна мова для професійної діяльності 

(англійська / німецька /французька) 

6 іс 1,2,3,4 

1.2 Цикл професійної підготовки 60   

1.2.1 Базові дисципліни за галуззю знань 8   

Б1 Методологія наукових досліджень і видавнича 

етика 

4 іс 1;2 

Б2 Ідентичність, етнічна приналежність та 

національна держава 

4 дз 1;2 

1.2.2. Фахові освітні компоненти за спеціальністю 9   

Ф1 Державна дипломатія  3 дз 1 
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№ Освітні компоненти 

О
б
ся

г
, 

к
р

ед
и

т
и

 

П
ід

су
м

к
о
в

и
й

 к
о
н

т
р

о
л

ь
 

Р
о
зп

о
д

іл
 з

а
 ч

в
ер

т
я

м
и

 

1 2 3 4  

Ф2 
Політика Євросоюзу  

3 іс 2 

Ф3 Аналіз режимних трансформацій: від 

авторитаризму до демократії 

3 дз 1 

1.2.3. Спеціальні освітні компоненти за освітньою 

програмою 

9   

С1 Історія та теорія міжнародних відносин 3 дз  1;2 

С2 Регіоналистика та етнодемографія 3 іс 3 

С3 Аналіз та вирішення міжнародних конфліктів 3 дз 4 

1.2.4. Практична підготовка за спеціальністю та 

атестація 
30   

П1 Передатестаційна практика 8 дз 5 

П2 Виробнича практика 4 дз 5 

КР Виконання кваліфікаційної роботи 18  6 

2 ВИБІРКОВА ЧАСТИНА 28   

В Визначаються завдяки вибору здобувачами 

навчальних дисциплін із запропонованого 

переліку 

   

Разом за обов’язковою та вибірковою частинами 90   

 
 

6 СТУРКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА 

Послідовність навчальної діяльності здобувача за денною формою 

навчання подана нижче. 

К
у
р

с 

С
ем

ес
т
р

 

Ч
в

ер
т
ь

 

Шифри освітніх компонентів (ОК) 

К
р

ед
и

т
и

 

Кількість ОК, що 

викладаються протягом  

ч
в

ер
т
і 

С
ем

ес
т
р

у
 

Н
а
в

ч
а
л

ь
-

н
о
г
о
 р

о
к

у
 

1 

1 
1 З1, Б1, Б2, Ф1, Ф3, С1 60 6 7 16 

2 З1, Б1, Б2, Ф2, С1 5 

2 
3 З1, С2, В  4 9 

4 З1,С3, В         3 

2 3 
5 П1, П2 30 2 2 2 

6 КР 1 
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Примітка: 

Кількість освітніх компонент у чвертях та семестрах з урахуванням вибіркових 

навчальних дисциплін визначається після обрання навчальних дисциплін здобувачами вищої 

освіти. 

 

7. МАТРИЦІ ВІДПОВІДНОСТІ 

Таблиця 1. Матриця відповідності визначених освітньою програмою 

компетентностей компонентам освітньої програми 

 

К
о
м

п
ет

ен
т
н

о
ст

і 

Шифр З1 Б1 Б2 Ф1 Ф2 Ф3 С1 С2 С3 П1 П2 КР 

ЗК01          + +  

ЗК02          + + + 

ЗК03           + + 

ЗК04 + +   

 

      + + 

ЗК05 + +        + +  

ЗК06         +  + + 

ЗК07    +     +   + 

ЗК08 +            

СК01       +      

СК02           + + 

СК03    +     +    

СК04    +  +     + + 

СК05  +           

СК06     +    +  + + 

СК07    +     +    

СК08        +     

СК09   +          

 

Таблиця 2. Матриця відповідності результатів навчання  

Р
ез

у
л
ь
та

ти
 н

ав
ч
ан

н
я 

Шифр З1 Б1 Б2 Ф1 Ф2 Ф3 С1 С2 С3 П1 П2 КР 

ПР01     + +     + + 

ПР02         + + + + 

ПР03 +           + 

ПР04    +     + + + + 

ПР05  +        + + + 

ПР06     +  + +     

ПР07  +  + +        

ПР08  +   +    +    

СР1   +     +  + + + 

СР2    +   +  +   + 

 

 

8 ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ  

Програма розроблена з урахуванням нормативних та інструктивних 

матеріалів міжнародного, галузевого та державного рівнів: 
1. Закон «Про вищу освіту» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18. 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
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2. Закон «Про освіту» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145-19. 

3. Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти. 

Затверджені Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.06.2017 р. № 600 (у редакції 
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Освітня програма оприлюднюється на сайті університету до початку 

прийому студентів на навчання. 

Освітня програма поширюється на всі кафедри університету та вводиться 

в дію з 01  вересня 2022 року. 

Термін дії освітньої програми не може перевищувати 1 рік 4 місяці та/або 

період акредитації. Освітня програма підлягає перегляду та доопрацюванню 

відповідно до змін нормативної бази України в сфері вищої освіти, але не рідше 

одного разу на рік. 

Відповідальність за якість та унікальні конкурентні переваги освітньої 

програми несе гарант освітньої програми. 
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