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1. Профіль освітньо-професійної програми зі спеціальності
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
1 – Загальна інформація
Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський
Повна назва
університет економіки і торгівлі» (далі – ПУЕТ), Навчальновищого
науковий інститут бізнесу та сучасних технологій, кафедра
навчального
товарознавства, біотехнології, експертизи та митної справи
закладу та
структурного
підрозділу
Ступінь вищої Другий (магістерський) рівень вищої освіти
освіти та назва Магістр з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності
кваліфікації
мовою
оригіналу
Офіційна назва Товарознавство і комерційна діяльність
освітньопрофесійної
програми
Тип диплому та Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС, термін
обсяг освітньо- навчання 1 рік 4 місяці
професійної
програми
Сертифікат про акредитацію спеціальності (освітньої
Наявність
програми) за рівнем бакалавр УП № 17005967 від
акредитації
08.01.2019 р.
Національна рамка кваліфікацій України (НРК) – 7 рівень.
Цикл/рівень
Рамка кваліфікацій Європейського простору вищої освіти
(FQ-EHEA) – другий цикл. Європейська рамка кваліфікацій
для навчання впродовж життя (EQF-LLL) – 7 рівень.
Умови вступу визначаються Правилами прийому до Вищого
Передумови
навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет
економіки
і
торгівлі»
в
2020
році
(https://vstup.puet.edu.ua/dokumenty/ )
Українська, англійська
Мова(и)
викладання
До 01.07.2024 р.
Термін дії
освітньопрофесійної
програми
Інтернет-адреса https://vstup.puet.edu.ua/osvitno-profesijni-programy/
постійного
http://puet.edu.ua/sites/default/files/076_ptbd_tkd_opp_magistry
розміщення
_2019.pdf
опису освітньопрофесійної

програми
2 – Мета освітньо-професійної програми
Мета ОП відповідає Місії та Стратегії розвитку університету на 2017-2022
роки
(http://puet.edu.ua/sites/default/files/strategiyi_rozvytku_puet_na_20172022_r.r._111.pdf). ОП спрямована на підготовку висококваліфікованих
фахівців, які володіють фундаментальними теоретико-методологічними
знаннями і практичними фаховими навичками з підприємництва, торгівлі та
біржової діяльності та вміють їх застосовувати з метою ефективного
управління торговельним підприємством
3 – Характеристика освітньо-професійної програми
Галузь знань – 07 Управління та адміністрування
Предметна
Спеціальність – 076 Підприємництво, торгівля та біржова
область
діяльність
Загальний обсяг освітньо-професійної програми – 90
кредитів ЄКТС, у тому числі, обов’язкові освітні
компоненти циклу професійної підготовки – 48 кредитів
ЄКТС (53,3 %); вибіркові освітні компоненти – 25 кредитів
ЄКТС (27,8 %); практична підготовка – 10 кредитів ЄКТС
(11,1%); атестація – 7 кредитів ЄКТС (7,8 %).
Освітньо-професійна.
Орієнтація
Освітньо-професійна програма містить компетентності, що
освітньовизначають специфіку підготовки магістрів зі спеціальності
професійної
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність та
програми
результати навчання у когнітивній, афективній та
психомоторній сферах, які виражають знання, уміння та
навички, які має опанувати студент в процесі успішного
завершення освітньої програми задля подальшої успішної
діяльності у сфері підприємництва, торгівлі та біржової
діяльності.
Основний фокус Вища освіта в галузі знань «Управління та адміністрування»
зі спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова
освітньодіяльність».
професійної
Ключові слова: товарознавство, комерційна діяльність,
програми та
торговельне
підприємництво,
наукові
дослідження,
спеціалізації
безпечність продукції, комерційна логістика, міжнародна
торгівля, ідентифікація та фальсифікація товарів,
управління якістю.
Особливістю освітньої програми є її спрямованість на
Особливості
отримання здобувачами вищої освіти поглиблених знань з
програми
підприємництва, торгівлі з акцентом на товарознавство та
комерційну діяльність суб’єктів ринку, а також на розвиток у
студентів лідерських якостей. Програма забезпечує
підготовку фахівців, здатних давати товарознавчу оцінку
різних груп товарів з метою недопущення на ринок неякісної

продукції, ведення комерційної діяльності.
Наявність значної практичної складової сприяє набуттю
здобувачами конкурентних переваг на вітчизняному та
закордонному ринку праці. Широкий перелік вибіркових
навчальних дисциплін, як професійної підготовки так й
загальноуніверситетських.
4 – Придатність випускників до працевлаштування та
подальшого навчання
Придатність до Фахівець підготовлений до роботи в галузях економіки за
працевлаштува КВЕД 009:2010:
46.11
Діяльність
посередників
у
торгівлі
ння
сільськогосподарською сировиною, живими тваринами,
текстильною сировиною та напівфабрикатами
46.12 Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами,
металами та промисловими хімічними речовинами
46.13 Діяльність посередників у торгівлі деревиною,
будівельними матеріалами та санітарно-технічними
виробами
46.14 Діяльність посередників у торгівлі машинами,
промисловим устаткованням, суднами та літаками
46.15 Діяльність посередників у торгівлі меблями,
господарськими товарами, залізними та іншими
металевими виробами
46.16 Діяльність посередників у торгівлі текстильними
виробами, одягом, хутром, взуттям і шкіряними виробами
46.17 Діяльність посередників у торгівлі продуктами
харчування, напоями та тютюновими виробами
46.18 Діяльність посередників, що спеціалізуються в
торгівлі іншими товарами
46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами
широкого асортименту
70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й
керування
72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері
інших природничих і технічних наук
85.41 Професійно-технічна освіта на рівні вищого
професійно-технічного навчального закладу
94.1 Діяльність організацій промисловців і підприємців,
професійних організацій
Фахівець підготовлений до роботи в галузі управління та
адміністрування і здатний виконувати зазначену(і)
професійну(і) роботу(и) за ДК 003:2010:
1210.1 Керівники підприємств, установ та організацій;
1224 Керівники виробничих підрозділів в оптовій та
роздрібній торгівлі;

Подальше

1227 Керівники виробничих підрозділів у комерційному
обслуговуванні;
1229.4 Керівники підрозділів у сфері освіти та виробничого
навчання;
1229.7 Керівники інших основних підрозділів в інших
сферах діяльності;
1233 Керівники підрозділів маркетингу;
1235
Керівники
підрозділів
матеріально-технічного
постачання;
1237.2
Начальники
(завідувачі)
науково-дослідних
підрозділів та підрозділів з науково-технічної підготовки
виробництва та інші керівники;
1311 Керівники малих підприємств без апарату управління в
сільському,
мисливському,
водному
господарствах,
лісівництві, рибному промислі;
1314 Керівники малих підприємств без апарату управління в
оптовій та роздрібній торгівлі;
1317 Керівники малих підприємств без апарату управління в
комерційному обслуговуванні;
2149 Професіонали в інших галузях інженерної справи;
2149.2 Інженери (інші галузі інженерної справи);
2310.2 Інші викладачі університетів та вищих навчальних
закладів;
2320 Викладачі середніх навчальних закладів;
2419.1 Наукові співробітники (ефективність господарської
діяльності, раціоналізація виробництва, інтелектуальна
власність);
2419.2 – Консультант з ефективності підприємництва,
Логіст, Фахівець з державних закупівель, Фахівець з
методів розширення ринку збуту, Фахівець із сертифікації,
Фахівець із стандартизації, Фахівець із стандартизації,
сертифікації та якості, Фахівець із якості, Фахівець-аналітик
з дослідження товарного ринку
International
Standard
Classification
of
Occupations
2008 (ISCO - 08):
122 Sales, Marketing and Development Managers
1221 Sales and Marketing Managers
▪ Marketing manager
▪ Sales manager
142 Retail and Wholesale Trade Managers
▪ Grocery manager
▪ Retail manager
▪ Shop manager
▪ Supermarket manager
Продовження освіти за третім (освітньо-науковим) рівнем

вищої освіти.
Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної
освіти.
5 – Викладання та оцінювання
Викладання та Студентоцентроване навчання, проблемно-орієнтоване та
практико-орієнтоване навчання, індивідуальна освітня
навчання
траєкторія, використання дистанційних технологій в
освітньому
процесі
–
система
Moodle
(https://el.puet.edu.ua/), навчання на основі самостійних
досліджень тощо.
Викладання проводиться у вигляді: лекцій, семінарів,
практичних занять, самостійної роботи, індивідуальних
занять тощо.
Поточний та підсумковий контроль знань (опитування,
Оцінювання
контрольні та індивідуальні завдання, тестування тощо),
заліки та екзамени (усні та письмові), презентації, захист
звітів з практик, підсумкова атестація (дипломна
магістерська робота).
6 – Програмні компетентності
Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі
Інтегральна
компетентність підприємництва, торгівлі та/або біржової діяльності або у
процесі навчання, що передбачає проведення досліджень
та/або здійснення інновацій за невизначених умов і вимог..
К 1. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
Загальні
К 2. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
компетентності
К 3. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної
мети.
К 4. Здатність спілкуватися з представниками інших
професійних груп різного рівня (з експертами з інших
галузей знань/видів економічної діяльності).
К 5. Визначеність і наполегливість щодо поставлених
завдань і взятих обов’язків.
К 6. Здатність розробляти та реалізовувати стратегію
Спеціальні
компетентності розвитку підприємницьких, торговельних та/або біржових
структур.
К 7. Здатність проводити оцінювання продукції, товарів і
послуг в підприємницькій, торговельній та/або біржовій
діяльності
К 8. Здатність до ефективного управління діяльністю
суб’єктів господарювання в сфері підприємництва, торгівлі
та/або біржової діяльності.
К 9. Здатність до вирішення проблемних питань і
прийняття управлінських рішень у професійній діяльності.
К 10. Здатність до ініціювання та реалізації інноваційних
навчання

проектів в підприємницькій, торговельній та/або біржовій
діяльності.
Додаткові компетентності
К 11. Здатність використовувати загальнонаукові та
спеціальні методи для проведення досліджень у сфері
підприємницької, торговельної та біржової діяльності
К 12. Здатність на основі глибоких знань застосовувати
сучасні методи експертизи товарів та послуг.
7 – Програмні результати навчання
ПР01. Вміти адаптуватися та проявляти ініціативу і самостійність в ситуаціях,
які виникають в професійній діяльності.
ПР02. Визначати, аналізувати проблеми підприємництва, торгівлі і біржової
діяльності та розробляти заходи щодо їх вирішення.
ПР03. Вміти розробляти заходи матеріального і морального заохочення та
застосовувати інші інструменти мотивування персоналу й партнерів для
досягнення поставленої мети.
ПР04. Застосовувати бізнес-комунікації для підтримки взаємодії з
представниками різних професійних груп.
ПР05. Вміти професійно, в повному обсязі й з творчою самореалізацією
виконувати поставлені завдання у сфері підприємництва, торгівлі та/або
біржової діяльності.
ПР06. Вміти розробляти та впроваджувати заходи для забезпечення якості
виконуваних робіт і визначати їх ефективність.
ПР07.Визначати та впроваджувати стратегічні плани розвитку суб’єктів
господарювання у сфері підприємництва, торгівлі та/або біржової діяльності.
ПР08. Оцінювати продукцію, товари, послуги, а також процеси, що
відбуваються в підприємницьких, торговельних та/або біржових структурах, і
робити відповідні висновки для прийняття управлінських рішень.
ПР09. Розробляти і приймати рішення, спрямовані на забезпечення
ефективності діяльності суб’єктів господарювання у сфері підприємницької,
торговельної та/або біржової діяльності.
ПР10 Вміти вирішувати проблемні питання, що виникають в діяльності
підприємницьких, торговельних та/або біржових структур за умов
невизначеності та ризиків.
ПР11. Впроваджувати інноваційні проекти з метою створення умов для
ефективного функціонування та розвитку підприємницьких, торговельних
та/або біржових структур.
Додаткові програмні результати
ПР 12. Застосовувати сучасні дослідницькі технології та методи досліджень у
сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.
8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове забезпечення. Викладання навчальних дисциплін на
Кадрове
ОП забезпечують: 25% докторів наук, професорів
забезпечення

(складають 25% від загальної кількості лекційних та
практичних годин); 75 кандидатів наук, доцентів. Керівник
проектної групи та викладацький склад, який забезпечує
реалізацію освітньої програми, відповідає вимогам,
визначеним Ліцензійними умовами провадження освітньої
діяльності закладів вищої освіти.
Важливим елементом є забезпечення фахової підготовки
магістрів з урахуванням специфіки товарознавства та
комерційної діяльності. З цією метою до викладання
дисциплін професійної та практичної підготовки залучені
провідні фахівці з досвідом науково-педагогічної роботи та
визнані професіонали з досвідом роботи за фахом.
Усі науково-педагогічні працівники мають базову вищу
освіту, відповідний досвід науково-педагогічної діяльності,
наукові публікації, пройшли підвищення кваліфікації. За
результатами підвищення кваліфікації видаються навчальні
посібники, монографії, розробляються завдання для
практичних занять, самостійної та індивідуальної роботи
студентів; впроваджуються електронні версії методичних
розробок на базі платформи Moodle.
Університет має розгалужену і сучасну власну матеріальнотехнічну базу, загальна площа будівель складає 52,0 тис. м2,
4 студентські гуртожитки загальною площею 20,8 тис. м2.
До матеріально-технічної бази входять також їдальня та
буфети, біблітотека, спортивний комплекс, центр мистецтв і
дозвілля, навчально-науковий інформаційний центр. Наявна
вся необхідна соціально-побутова інфраструктура, кількість
місць у гуртожитках відповідає вимогам.
Матеріально-технічне забезпечення лекційних аудиторій,
навчальних спеціалізованих лабораторій і кабінетів
відповідає сучасним вимогам (мультимедійне та спеціальне
обладнання) та дозволяє у повному обсязі забезпечити
виконання навчальних програм з навчальних дисциплін на
ОП.
Обладнання лекційних аудиторій, лабораторій та
спеціалізованих кабінетів, що забезпечують навчальний
процес за ОП у відповідності до навчального плану в ПУЕТ
(№/площа м2): 1) Лабораторії та кабінети кафедри
товарознавства, біотехнології, експертизи та митної справи
№412/53,1, №414/52,9, №418/34,7, №417/53,5, №533/60,9,
№535/47,1, №540/70,6, №542/71,2, №544/31,2; 2) лабораторії
кафедри підприємництва торгівлі та біржової діяльності
№306/76,3, №15/96,2; 3) лекційні аудиторії на 56-110
посадочних місць з мультимедійним комплексом (ПК з
підключенням до локальної і глобальної мереж,

стаціонарний мультимедійний проектор) №507, №230,
№405, №209, №3М, №3аМ, №224, №419, №523, №336,
№435, №114; 4) електронні читальні зали № 1 (135)/186,0,
№2(143)/554,0; 5) медіатека №(136)/140,7; 6) спорткомплекс
«Олімп» / 3209,4.
Базами практики є підприємства, які відповідають профілю
підготовки магістрів з спеціальності 076 Підприємництво,
торгівля та біржова діяльність освітня програма
«Товарознавство і комерційна діяльність», та з якими
укладені договори на практичну підготовку студентів.
Інформаційне та Офіційний сайт ПУЕТ: https://puet.edu.ua містить
навчальноінформацію про освітні програми, навчальну, наукову і
методичне
виховну діяльність, структурні підрозділи, правила
забезпечення
прийому, контакти тощо.
Офіційний сайт кафедри товарознавства, біотехнології,
експертизи та митної справи http://www.tpt.puet.edu.ua/
містить інформацію про науково-педагочних працівників
кафедри, опитування стейкголдерів, навчально-методичне
забезпечення ОП, для абітурієнтів і студентів, про
випускників ОП, контакти тощо.
Офіційний сайт Головного центру дистанційного навчання
ПУЕТ: https://el.puet.edu.ua/.
Також, потужним інформаційним центром із надання в
користування абонентам усіх наявних інформаційних
ресурсів, зафіксованих відповідно до певних стандартів, є
бібліотека університету, інформаційні ресурси якої
представлені такими складниками: фонд друкованих видань
(навчальна, наукова, зарубіжна література, періодичні
видання);
автоматизована
бібліотечно-інформаційна
система; електронна бібліотека; електронний каталог усіх
видів
паперових
і
електронних
видань
(http://catalog.puet.edu.ua/);
web-сайт
бібліотеки
(http://lib.puet.edu.ua/).
Викладання усіх навчальних дисциплін, написання
квалаліфікаційної робіти, проходження навчальних та
виробничих практик ОП забезпечено підручниками,
навчально-методичними
посібниками,
методичними
рекомендаціями, програмами практик та дистанціними
курсами авторства викладачів ПУЕТ.
Система електронного навчання забезпечує безперебійний
доступ до матеріалів. Для дистанційного доступу до
навчально-методичних
матеріалів
використовується
платформа Moodle, яка дозволяє об’єднати матеріали з
дистанційних курсів з можливістю колективної роботи над

електронними
навчальними
ресурсами,
електронного каталогу бібліотеки, репозитарій.
9 – Академічна мобільність
Національна
кредитна
мобільність
Міжнародна
кредитна
мобільність

Навчання
іноземних
здобувачів
вищої освіти

матеріали

Відповідно до договорів ПУЕТ з іншими ЗВО України
Міжнародна
академічна
мобільність.
На
основі
двосторонніх договорів між ПУЕТ та більш ніж 82
зарубіжними навчальними закладами з 30 країн світу.
Базовими серед них є Азербайджанський державний
економічний університет та Азербайджанський університет
кооперації (Азербайджанська Республіка), Університет
науки і технологій (Арабська Республіка Єгипет),
Грузинський технічний університет (Грузія), Аньхойський
університет (Китайська Народна Республіка), Університет
Чоуіба Дуккалі (Королівство Марокко), Школа маркетингу
та менеджменту Фонтіса / Університет Фонтіс (Королівство
Норвегія), Вища школа бизнесу Туріба
(Латвійська
Республіка), Вільнюський технічний університет Гедиміна
(Литовська Республіка), Білоруський торгово-економичний
університет споживчої кооперації (Республіка Білорусь),
Університет національного та світового господарства
(Республіка Болгарія),
Академія бізнесу в Домброві
Гурничій
(Республіка
Польща),
Американський
Транскультурний Інститут (Сполучені Штати Америки),
Університет прикладних наук Шмалькальден (Федеративна
Республіка Німеччина).
Навчання іноземних здобувачів вищої освіти проводиться на
загальних умовах з додатковою мовною підготовкою.

2. Перелік компонентів освітньо-професійної програми
та їх логічна послідовність
2.1. Перелік компонентів ОПП
Форма
Компоненти освітньо-професійної програми
Код
Кількість
підсумковог
(навчальні дисципліни, курсові проекти,
н/д
кредитів
о контролю
практики, кваліфікаційна робота)
Обов’язкові освітні компоненти
48
Цикл професійної підготовки
48
ОК01 Методологія і організація наукових досліджень)
4
екзамен
ОК02 Еко- та ГМО-продукти
4
екзамен
ОК03 Електронна комерція
3
залік
ОК04 Ідентифікація та фальсифікація товарів
4
залік
ОК05 Комерційна логістика
4
екзамен
ОК06 Експертний консалтинг (частина І)
4
екзамен
ОК07 Експертний консалтинг (частина ІІ)
4
екзамен
ОК08 Курсова робота зі спеціальності
2
залік
ОК09 Переробка вторсировини
4
залік
ОК10 Торговельні мережі
4
залік
ОК11 Міжнародна торгівля
4
екзамен
ОК12 Міжнародне технічне регулювання
4
екзамен
ОК13 Управління якістю
3
екзамен
Вибіркові освітні компоненти
25
Цикл загальної підготовки
10
ВК1 Вибіркова дисципліна 1
5
залік
ВК2 Вибіркова дисципліна 2
5
залік
Цикл професійної підготовки
15
ВК3 Дисципліна професійного вибору 1
5
залік
ВК4 Дисципліна професійного вибору 2
5
залік
ВК5 Дисципліна професійного вибору 3
5
залік
Практика
Цикл професійної підготовки
10
ОК14 Виробнича практика
5
залік
ОК15 Переддипломна практика
5
залік
Атестація
7
Захист кваліфікаційної роботи
1
Кваліфікаційна робота
6
Всього
90
Примітки: Перелік вибіркових компонент формується щороку та
розміщується на сайті університету http://puet.edu.ua/uk/vibirkovi-disciplini

2.2. Структурно-логічна схема освітнього процесу

1 семестр

Методологія і організація
наукових досліджень

2 семестр

3 семестр

Курсова робота зі
спеціальності
Міжнародна торгівля

Електронна комерція

Ідентифікація та
фальсифікація товарів

Дисципліна професійного
вибору 1

Міжнародне технічне
регулювання

Еко та ГМО продукти
Вибіркова дисципліна 1

Управління якістю

Дисципліна професійного
вибору 2

Експертний консалтинг
(частина І)

Експертний консалтинг
(частина ІІ)

Вибіркова дисципліна 2

Переддипломна практика
Переробка вторсировини
Комерційна логістика
Дисципліна професійного
вибору 3
Кваліфікаційна робота

Торговельні мережі
Виробнича практика

3. Форма атестації здобувачів вищої освіти
Атестація здійснюється у формі: публічного захисту
Форми атестації
кваліфікаційної (дипломної) роботи.
здобувачів вищої
освіти
Вимоги
до Кваліфікаційна (дипломна) робота – це самостійна
науково-дослідницька робота студента, яка виконується на
кваліфікаційної
завершальному етапі здобуття ступеня магістра за
роботи
спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність», освітня програма «Товарознавство і
комерційна діяльність» для встановлення відповідності
отриманих здобувачем вищої освіти результатів навчання
вимогам стандартів вищої освіти, дає змогу виявити рівень
засвоєння студентом теоретичних знань та практичної
підготовки, здатність до самостійної роботи на первинних
посадах відповідно до узагальненого об’єкта діяльності. Її
мета – розв’язання складної задачі або проблеми в сфері
підприємництва, торгівлі та/або біржової діяльності, що
передбачає проведення досліджень та/або здійснення
інновацій за невизначених умов і вимог.
Тема
роботи
має
відображати
проблематику
функціональних напрямів управлінської діяльності і
конструюватися на основі виробничих функцій та типових
завдань діяльності, що формують складові професійної
компетентності магістра.
Виклад змісту кожного питання роботи має бути цілісним,
логічним, доказовим, пояснювальним та науково
аргументованим. У кваліфікаційній роботі не повинно бути
академічного плагіату, фабрикації та фальсифікації.
Науковий керівник зобов’язаний при здійсненні контролю
підготовки кваліфікаційної (дипломної) роботи забезпечити
її перевірку на наявність порушення студентами правил
професійної етики. Виявлення плагіату – є підставою для
недопущення роботи до захисту (про дану перевірку
студент попереджається завчасно – при затвердженні теми
та плану роботи). Захист кваліфікаційної (дипломної)
роботи відбувається прилюдно на відкритому засіданні
Екзаменаційної комісії. Для публічного ознайомлення зі
змістом кваліфікаційної (дипломної) роботи та запобігання
академічного плагіату робота
оприлюднюється у
репозитарії університету (http://dspace.puet.edu.ua/).
Документ встановленого зразка про присудження ступеня
Документи, які
магістра із присвоєнням кваліфікації: Магістр з
отримує випускник
на основі успішного підприємництва, торгівлі та біржової діяльності
проходження
атестації

K01
К02
К03
К04
К05
К6
К7
К8
К9
К10
К11
К12

Загальні компетентності
+ +
+
+
+ +
+ +
+ +
+
+
+ +
+
+
+ +
+
+
+ +
+ + + +
Спеціальні компетентності
+
+
+ +
+
+
+
+ + + +
+
+
+
+
+
+
+ +
+
+
+
+ +
+ +
+
+
+
+
+ +
+
+

ОК15

ОК04
ОК05
ОК06
ОК07
ОК08
ОК09
ОК10
ОК11
ОК12
ОК13
ОК14

ОК03

ОК02

Компоненти ОПП

ОК01

Компетентності
ОПП

4. Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам
освітньо-професійної програми
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+

+
+

+
+

+

+

+

ПР04
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+
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+

ПР07

+
+
+

ПР08
ПР09

+
+
+
+

ПР10

+
+
+
+

ПР11
ПР12

+

+

+

+

+

+

+
+
+

+

+
+
+

+

+

+
+
+

+
+

+
+
+
+

+

+
+

+
+
+
+
+

ОК15

ОК11

+

ОК14

ОК10

ОК09

+
+

ОК08

+
+

ОК13

+

+

ОК12

ПР03

ОК07

ОК04

ОК03

ОК02

+

ОК06

ПР02

+
+

ОК05

ПР01

ОК01

Програмні
результати
навчання

Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН)
відповідними компонентами освітньо-професійної програми
Компоненти ОПП

+
+
+

+
+
+

+

+

+

+

+

+

Гарант освітньої програми _______________________Ю.Г. Бургу

