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1. Профіль освітньо-наукової програми 

1 – Загальна інформація 

Повна назва закладу вищої 

освіти та структурного 

підрозділу 

Таврійський державний агротехнологічний 

університет імені Дмитра Моторного, кафедра  

підприємництва, торгівлі та біржової діяльності 

Рівень вищої освіти та назва 

кваліфікації мовою 

оригіналу 

Третій (науковий) рівень, доктор філософії   

підприємництва, торгівлі та біржової діяльності 

Офіційна назва освітньої 

програми 
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

 Спеціальність 076  «Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність» 
Тип диплому та обсяг 

освітньої програми 
Диплом доктора філософії, одиничний, обсяг 

освітньої складової становить 60 кредитів ЄКТС, 

термін навчання 4 роки  

Наявність акредитації Термін подання програми на акредитацію – 2021 

р. 

Цикл/рівень FQ-EHEA – третій цикл, НРК України – 8 рівень, 
ЕQF-LLL – 8 рівень 

Передумови  Наявність повної вищої освіти: освітнього 

ступня – магістр або  освітньо-кваліфікаційного 

рівня - спеціаліста 
Мова(и) викладання Українська мова 

Термін дії освітньої 

програми 
Чотири роки 

Інтернет – адреса 

постійного розміщення 

опису освітньої програми 

http://www.tsatu.edu.ua/nauka/n/aspirantura-ta-
doktorantura/hromadske-obhovorennja/ 

2. Мета освітньої програми 

Забезпечити, на основі ступеня магістра та спеціаліста, підготовку наукових і 

науково-педагогічних кадрів у сфері підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності шляхом здобуття знань і умінь у сфері підприємництва, торгівлі та 

біржової діяльності на макро- і мікрорівнях, що надають можливість 

розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної та/або інноваційної  

та/або інвестиційної діяльності, що передбачає глибоке переосмислення 

наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної практики, а 

також їх підтримку в ході підготовки та захисту дисертації. 
3. Характеристика освітньої програми 

Предметна область 

(галузь знань) 

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 

 

http://www.tsatu.edu.ua/nauka/n/aspirantura-ta-doktorantura/hromadske-obhovorennja/
http://www.tsatu.edu.ua/nauka/n/aspirantura-ta-doktorantura/hromadske-obhovorennja/


Орієнтація освітньої 

програми 
    Освітньо-наукова 

Основний фокус 

освітньої програми  

Підготовка освітньо-наукових кадрів нової генерації, які 

володіють класичними та сучасними методами наукових 

досліджень в сфері підприємництва, світовою сучасною 

методологією педагогічної діяльності, виконують наукові 

дослідження з застосуванням інформаційних технологій, 

результати яких дають можливість створювати 

інтелектуальну продукцію, що має загальнодержавні 

(соціальні, екологічні, матеріальні) цінності та стратегічне 

значення.  

Ключові слова: підприємництво, торгівельне 

підприємництво, наукові дослідження, біржова справа, 

інвестиційна діяльність, інновації, ефективність  

Особливості програми 

 

Освітньо-наукова програма реалізується за 

інтегрованими навчальними планами на базі освітнього 

рівня «магістр» упродовж 4 років із обсягом навчального 

навантаження 60 кредитів. Програма спрямована на 

підготовку висококваліфікованих науковців і науково-

педагогічних кадрів шляхом здійснення наукових 

досліджень і отримання нових та/або практично 

спрямованих результатів, а також підготовки та захисту 

дисертації з використанням сучасних інформаційних 

технологій, новітніх досягнень економічної науки та 

впровадженням своїх досліджень у виробництво. 

Програма   уможливлює проходження наукового 

стажування в іноземних закладах вищої освіти, з якими 

укладено угоди про академічну мобільність та співпрацю 

у сфері наукових досліджень. 

4. Придатності випускників до працевлаштування та подальшого 

навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Працевлаштування на підприємствах будь-якої 

організаційно правової форми (державні, муніципальні, 

комерційні, некомерційні,) та за будь-якими видами 

економічної діяльності. Професійні  назви робіт (за ДК 

003:2010): асистент (2310.2), доцент (2310.1), професор 

(2310.1), директор (керівник) малого промислового 

підприємства (фірми) (1312), директор (начальник) 

організації (дослідної, конструкторської, проектної) 

(1210.1), директор (начальник) професійного навчально-

виховного закладу (професійно-технічного училища, 

професійного училища і т. ін.) (1210.1), директор 

(начальник, інший керівник) підприємства (1210.1), 

директор (ректор, начальник) вищого навчального закладу 

(технікуму, коледжу, інституту, академії, університету і т. 

ін.) (1210.1), директор курсів підвищення кваліфікації 

(1210.1), директор науково-дослідного інституту (1210.1), 

директор центру підвищення кваліфікації (1229.4), 



завідувач (начальник) відділу (науково-дослідного, 

конструкторського, проектного та ін.) (1237.2), завідувач 

відділення у коледжі (1229.4), завідувач господарства 

(агровиробничого) (1221.2), завідувач лабораторії 

(науково-дослідної, підготовки виробництва) (1237.2), 

молодший науковий співробітник (2213.1), науковий 

співробітник (2213.1). 

Продовження освіти Можуть претендувати на здобуття наукового ступеня 

доктора наук, брати участь у постдокторських програмах  

5. Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

Студоцентроване навчання на основі компетентнісного 

підходу з використанням платформи Moodle та проблемно-

орієнтоване навчання.  

Проведення лекцій та практичних занять із застосуванням 

інтерактивних технологій. Практикуються   ділові ігри, 

тренінги,   використовується кейс-метод. Виконання 

індивідуальних завдань, в тому числі контрольних та 

курсових робіт, рефератів, презентацій, завдань з 

педагогічної практики. 

Самостійне навчання ґрунтується на  застосуванні 

підручників, посібників та конспектів лекцій з дисциплін, 

дистанційної самопідготовки на освітньому порталі, 

консультацій з викладачами.  

 Участь здобувачів в наукових дослідженнях передбачає 

вивчення матеріалу з теми дисертації, публікацію 

наукових статей, апробацію результатів на наукових 

конференціях та семінарах. 

Оцінювання Освітня складова програми 

Система оцінювання знань за дисциплінами освітньої 

програми складається з поточного та підсумкового 

контролю, основні принципи організації та оцінювання 

якого регламентуються вимогами Положення про 

організацію освітнього процесу і Положення про 

оцінювання знань здобувачів ВО. Підсумковий модульний 

контроль (ПМК) може проводитися у формі тестів, 

контрольних робіт, розв'язання практичних завдань, 

виконання індивідуальних робіт, розв'язання виробничих 

ситуацій (кейсів) тощо. 

Семестровий контроль студентів проводиться в терміни 

екзаменаційної сесії у формі екзамену або 

диференційованого заліку. Екзамен проводиться в усній 

формі на основі розробленого пакету екзаменаційних 

білетів або тестових матеріалів. 

Оцінювання навчальних досягнень здійснюється за 100-

бальною шкалою, шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX, F) та 

національною шкалою (відмінно, добре, задовільно, 

незадовільно; зараховано, не зараховано). 

Наукова складова програми.  

http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/223.pdf
http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/223.pdf
http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/221.pdf
http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/221.pdf


Оцінювання наукової діяльності здобувачів вищої освіти 

здійснюється на основі кількісних та якісних показників, 

що характеризують підготовку наукових праць, участь у 

наукових конференціях, підготовку окремих частин 

дисертаційної роботи відповідно до затвердженого 

індивідуального плану наукової роботи здобувача. Звіти 

здобувачів вищої освіти за результатами виконання 

індивідуального плану кожні півроку затверджуються на 

засіданні кафедри та вченій раді факультету з 

відповідною рекомендацією. Кваліфікаційна робота на 

здобуття ступеня доктора філософії є самостійним 

розгорнутим дослідженням, що пропонує розв’язання 

комплексної проблеми в сфері підприємницької 

діяльності, або на її межі з іншими спеціальностями, що 

передбачає глибоке переосмислення наявних та 

створення нових наукових цілісних знань. Атестація 

здобувачів освітнього рівня доктора філософії 

здійснюється у формі публічного захисту дисертації.  
6. Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність (ІК) 

Здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі 

професійної та/або дослідницької інноваційної діяльності 

у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, 

що передбачає глибоке переосмислення наявних та 

створення нових цілісних знань та/або професійної 

практики 

Загальні 

компетентності (ЗК) 

ЗК1. Здатність виявляти та вирішувати проблеми, гене- 

рувати нові наукові ідеї на межі предметних галузей і 

здійснювати власні дослідження. 

ЗК 2. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інфор- 

мації з різних джерел. 

ЗК 3. Здатність до мотивації та досягнення спільної мети. 

ЗК 4. Здатність працювати автономно та відповідати за 

навчання інших. 

ЗК 5. Здатність ініціювати і розробляти інноваційні прое- 

кти та управляти ними. 

ЗК 6. Здатність спілкуватися у професійному середовищі 

та з представниками інших професійних груп у націона- 

льному та міжнародному контексті. 



Спеціальні (фахові, 

предметні) 

компетентності (ФК) 

ФК 1. Здатність формувати науковий світогляд у сфері 

підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. 

ФК 2. Здатність до формулювання наукових задач та роз- 

робки стратегій їх розв’язання з можливістю інтеграції 

знань з різних наукових сфер та застосуванням системно- 

го підходу. 

ФК 3. Здатність обирати методи, необхідні для досягнен- 

ня поставленої мети дослідження. 

ФК 4. Здатність до виконання наукових досліджень у 

сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності на 

відповідному фаховому рівні, досягнення наукових 

результатів, що створюють нові знання, для розв’язання 

актуальних проблем. 

ФК 5. Здатність до впровадження результатів власних до- 

сліджень у сфері підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності 

ФК 6. Здатність до науково-педагогічної діяльності у га- 

лузі управління та адміністрування. 

7. Програмні результати навчання 

Програмні результати 

навчання 

ПРН1. Самостійно мислити, генерувати нові ідеї та гіпо- 

тези на межі предметних галузей і здійснювати власні 

дослідження. 

ПРН 2. Здійснювати повний та різносторонній пошук ін- 

формації, її систематизацію та аналіз. 

ПРН 3. Мотивувати та управляти роботою інших для до- 

сягнення спільної мети. 

ПРН 4. Демонструвати навички самостійного виконання 

наукового дослідження, гнучкого мислення, відкритості 

до нових знань, оцінювати результати автономної роботи 

і нести відповідальність за особистий професійний роз- 

виток та навчання інших. 

ПРН 5. Розробляти проекти у сфері підприємництва, 

торгівлі та біржової діяльності, управляти ними і 

здійснювати пошук партнерів для їх реалізації. 

ПРН 6. Демонструвати навички наукової комунікації, мі- 

жнародного співробітництва, представляти широкій нау- 

ковій спільноті й громадськості наукові результати у сфе- 

рі підприємництва, торгівлі та біржової діяльності 

державною й іноземними мовами в усній і письмовій 

формі. 

ПРН 7. Формувати системний науковий світогляд, воло- 

діти сучасними теоріями і концепціями у сфері 

підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. 

ПРН 8. Самостійно формулювати наукові задачі та роз- 

робляти стратегії їхнього розв’язання шляхом інтеграції 

знань різних наукових сфер із застосуванням системного 

підходу. 



ПРН 9. Обирати методи для проведення досліджень у 

підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, що 

забезпечують досягнення поставленої мети. 

ПРН 10. Виконувати оригінальні наукові дослідження у 

сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності на 

відповідному фаховому рівні, досягати наукових 

результатів, що створюють нові знання, для розв’язання 

актуальних проблем. 

ПРН 11. Бути спроможним реалізовувати проекти, вклю- 

чаючи результати власних досліджень, спрямовані на 

вирішення актуальних проблем у сфері підприємництва, 

торгівлі та біржової діяльності 

ПРН 12. Застосовувати науково-педагогічні технології, 

формулювати зміст, цілі навчання, способи їх досягнен- 

ня, форми контролю, нести відповідальність за ефектив- 

ність навчального процесу. 

8. Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Матеріально-технічне 

забезпечення 

Забезпеченість приміщеннями для проведення навчальних 

занять та контрольних заходів (навчальна площа в 

розрахунку на одного студента денної форми навчання з 

урахуванням однозмінного навчання складає  18,2 кв. 

метрів на одну особу).  

Забезпеченість мультимедійним обладнанням для 

одночасного використання в навчальних аудиторіях.  

Наявність соціально-побутової інфраструктури, у тому 

числі: наукова бібліотека з двома читальними залами; 

їдальні, двох кафе; актового залу на 600 місць; 

спортивного залу; спортивних майданчиків (футбольного 

поля, баскетбольного поля, тренажерного майданчика); 

медичного пункту.  

Забезпеченість студентів гуртожитком (чотири гуртожитки 

забезпечують 100% потреби).  

Використання в освітньому процесі двох комп’ютерних 

класів: кафедри підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності і загальноуніверситетського, із застосуванням 

спеціалізованих пакетів прикладних програм 

Інформаційне та 

навчально-методичне 

забезпечення 

 

Microsoft Windows Server 2012 R2 – серверній операційній 

системі; Microsoft Windows 7 Professional - операційній 

системі клієнтських комп’ютерів мереж університету;  

Microsoft Exchange Server 2010 Enterprise  - сервері 

електронної пошти; Microsoft SQL Server 2000 – системі 

управління базами даних; Microsoft Windows 8.1 

Professional - операційній системі клієнтських комп’ютерів 

мережі університету; навчально-методичним комплексам 

дисциплін (НМКД). 

Методичні кабінети кафедр. Сайт факультету економіки та 

бізнесу http://feb.tsatu.edu.ua/, сайт кафедри 

http://feb.tsatu.edu.ua/


підприємництва, торгівлі та біржової діяльності http: 

http://feb.tsatu.edu.ua/faculty/department-of-business/. сайти 

кафедр, точки бездротового доступу до мережі Інтернет; 

наявність доступу до баз даних Scopus та Web of Science, 

необмежений доступ до мережі Інтернет. 

Офіційний веб-сайт http://www.tsatu.edu.ua містить 

інформацію про освітні програми, навчальну, наукову і 

виховну діяльність, структурні підрозділи, правила 

прийому, контакти. 

Наукова бібліотека ТДАТУ. Фонд друкованих видань і 

неопублікованих документів складає більш ніж 360 тис. 

примірників, електронних документів - 36 тис. назв. 

Можливість користуватися пошуком у електронному 

каталозі бібліотеки через локальну мережу університету. 

Доступ до спеціалізованих періодичних видань 

(«Економіст», «Економіка АПК», «Економіка України» та 

ін.).  http://www.tsatu.edu.ua/biblioteka. 

Електронний інституційний репозитарій elarTSATU -

http://elar.tsatu.edu.ua 

Електронні навчальні курси дисциплін на освітньому 

порталі Moodle http://op.tsatu.edu.ua 
Відкритий доступ до наукометричної та універсальної 

реферативної бази даних SCOPUS за посиланням 

https://www.scopus.com 

9. Академічна мобільність 

Національна кредитна 

мобільність 

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», 

«Положення про організацію освітнього процесу в 

ТДАТУ» та «Положення про академічну мобільність 

студентів ТДАТУ». 

У рамках двосторонніх договорів існує можливість 

перезарахування кредитів у межах кредитно-трансферної 

системи на основі двосторонніх договорів між Таврійським 

державним агротехнологічним університетом імені Дмитра 

Моторного та закладами вищої освіти України 

http://www.tsatu.edu.ua/akademichna-mobilnist/   

Міжнародна кредитна 

мобільність 

Індивідуальна академічна мобільність можлива за рахунок 

участі у програмах проекту Еразмус. Можлива реалізація 

програм подвійного диплому, програм стажування та 

наукове співробітництво на основі двосторонніх договорів 

між ТДАТУ та навчальними закладами Німеччини, 

Польщі, Франції, США, Китаю, Білорусі, Болгарії, 

Казахстану, Угорщини та інших країн 

http://www.tsatu.edu.ua/vmz/partnery-universytetu/   

Навчання іноземних 

здобувачів вищої 

освіти 

Навчання іноземних здобувачів вищої освіти проводиться 

на загальних умовах з додатковою мовленнєвою 

підготовкою (після вивчення курсу української мови) 

 

http://feb.tsatu.edu.ua/faculty/department-of-business/
http://www.tsatu.edu.ua/
http://www.tsatu.edu.ua/biblioteka
http://elar.tsatu.edu.ua/
http://op.tsatu.edu.ua/
https://www.scopus.com/
http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/223.pdf
http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/223.pdf
http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/ilovepdf_merged-4.pdf
http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/ilovepdf_merged-4.pdf
http://www.tsatu.edu.ua/akademichna-mobilnist/
http://www.tsatu.edu.ua/vmz/partnery-universytetu/


2. Перелік компонент освітньо-наукової програми та їх логічна послідовність 

 

2.1 Перелік компонент освітньо-наукової програми  

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

Код 

н/д 

 

Компоненти освітньої програми  

Кількість 

кредитів 

 

Форма підсумкового 

контролю 

ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ 

Обов’язкові компоненти 

ОК 1 Культура наукової української мови 3 диф. залік 

ОК 2 Філософія науки 3 екзамен 

ОК 3 Педагогіка вищої школи 3 диф. залік 

ОК 4 Наукометрія 3 диф. залік 

ОК 5 Комерціалізація результатів 
наукових досліджень 

3 екзамен 

ОК 6 Іноземна мова 
(за науковим спрямуванням) 

6 диф.залік,  
екзамен 

ОК 7 
Організація підготовки та 
представлення дисертаційної роботи 

3 диф. залік 

Всього за циклом обов’язкової загальної 

підготовки 

24 ДЗ – 5; Е –3 

ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

Обов’язкові компоненти 

ОК 8 Методологія економічних 
досліджень 

4 екзамен 

ОК 9 Математичне моделювання в 
практиці наукових досліджень 

4 екзамен 

ОК 10 Формування фінансового потенціалу 
суб’єктів господарювання 

4 диф. залік 

ОК 11 Управління економічною діяльністю 
підприємницьких структур 

4 диф. залік 

Всього за циклом обов’язкової професійної 

підготовки 

16 ДЗ – 2; Е –2 

Практики 

ОК12 Асистентська практика 5 диф. залік 

Разом за циклом обов’язкових компонент 

загальної та професійної підготовки 
45 ДЗ – 8; Е –5 

ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИБОРОМ СТУДЕНТА 

ВК1 Майнор 1  5 диф.  залік 

ВК2 Майнор 2  5 диф.  залік 

ВК3 Майнор 3  5 диф.  залік 

Всього дисциплін за вибором студента 15 ДЗ – 3 

Разом за обов’язковою частиною підготовки  45 ДЗ – 8; Е –5 

Разом за вибірковою частиною підготовки  15 ДЗ – 3 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ 

ПРОГРАМИ 
60 ДЗ – 11; Е –5 

 



 

 
 

 

2.2. Структурно-логічна схема освітньо-наукової програми  

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Обов’язкові 

компоненти 

Цикл загальної підготовки 

- Культура наукової української мови 
- Філософія науки 

- Педагогіка вищої школи 

- Наукометрія 

- Комерціалізація результатів наукових 

досліджень 

- Іноземна мова (за науковим спрямуванням) 

- Організація підготовки та представлення 

дисертаційної роботи 

Цикл професійної підготовки 

- Методологія економічних досліджень 

- Математичне моделювання в практиці 

наукових досліджень 

- Формування фінансового потенціалу 

суб’єктів господарювання 

- Управління економічною діяльністю  

підприємницьких структур 

- Асистентська практика 
 

 

 
Обов’язкові    

компоненти 

 

Цикл дисциплін вільного вибору аспіранта 

- Digital perfomance in business and 
economics (цифрова ефективність в бізнесі 
та економіці) 
- Інноваційний розвиток суб’єктів 
підприємництва 
- Управління конкурентоспроможністю 
суб’єктів підприємництв
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Обов΄язкові компоненти Наукова складова 

 

Освітня складова програми передбачає 60 кредитів ЄКТС для обов’язкових 

навчальних дисциплін, з яких 24 кредити ЄКТС – це дисципліни загальної підготовки 

(культура наукової української мови, філософія науки, педагогіка вищої школи, 

наукометрія, комерціалізація результатів наукових досліджень, іноземна мова (за 

науковим спрямуванням), організація підготовки та представлення дисертаційної 

роботи), що передбачають набуття здобувачем доктора філософії загальнонаукових 

(філософських), мовних компетентностей та універсальних навичок дослідника; 16 

кредитів ЄКТС передбачено на дисципліни професійної підготовки, 5 кредитів ЄКТС – 

асистентська практика; 15 кредитів ЄКТС відведено для      вибіркових дисциплін. 

 

 



 

3. Форма атестації здобувачів вищої освіти 

 

Форми атестації 

здобувачів вищої 

освіти 

Атестація здобувачів вищої освіти ступеня доктора філо- 

софії здійснюється постійно діючою або спеціалізованою 

вченою радою, утвореною для проведення разового захис- 

ту, на підставі публічного захисту наукових досягнень у 

формі дисертації. 

Здобувач ступеня доктора філософії має право на вибір 

спеціалізованої вченої ради. 

Обов’язковою умовою допуску до захисту є успішне ви- 

конання аспірантом його індивідуального плану. 

Вимоги до 

кваліфікаційної 

роботи 

Атестація здобувачів освітнього ступеня доктора філософії 

здійснюється у формі публічного захисту дисертаційної 

роботи. 

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії є самос- 

тійним розгорнутим дослідженням, що пропонує 

розв’язання комплексної проблеми в сфері 

підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, або на її 

межі з іншими спеціальностями, що передбачає глибоке 

переосмислення наявних та створення нових цілісних 

знань та/або професійної практики. 

Дисертація має свідчити про те, що здобувач ступеня док- 

тора філософії володіє сучасними   методами досліджень 

та спроможний самостійно вирішувати наукові завдання, 

які мають теоретичне та практичне значення в сфері фі- 

нансів, банківської справи та страхування. 

За всі відомості, викладені в дисертації, порядок викорис- 

тання фактичного матеріалу та іншої інформації під час її 

написання, обґрунтованість висновків та положень, які в 

ній захищаються, несе відповідальність безпосередньо ав- 

тор дисертації. 

Дисертаційна робота не повинна містити академічного 

плагіату, фальсифікації, фабрикації. Експертна комісія 

установи, де виконувалася дисертація, вивчає питання про 

наявність або відсутність у ній текстових запозичень, ви- 

користання ідей, наукових результатів і матеріалів інших 

авторів без посилання на джерело. 

Вимоги щодо оформлення дисертаційної роботи, проце- 

дури та особливих умов проведення публічного захисту 
визначаються Кабінетом Міністрів України. 



4. Матриця відповідності компетентностей освітнім компонентам 

освітньо-наукової програми 
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ЗК1 +     +  + +       

ЗК2  +  +  +  + +   +    

ЗК3   + + +   + +      + 

ЗК4  + + + + +  + +       

ЗК5  + +  + + + + +  +    + 
ЗК6     +     + +  + + + 

ФК1 + + + +  +    + + + + + + 
ФК2    +  +  +  + + + + + + 
ФК3    +  + + +        

ФК4       + + + + + + + + + 

ФК5     +  +   + + + + + + 
ФК6   +           +  

 

5. Матриця забезпечення результатів навчання відповідними 

освітніми компонентами освітньо-наукової програми 
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ПРН1 +      +   + + + + + + 

ПРН2      +      +    

ПРН3   + +     +    + + + 
ПРН4  + +      + + +  + + + 
ПРН5  + +  + +    + +  + + + 
ПРН6     + +    + + + + + + 
ПРН7  +  +    +       + 
ПРН8        +  + + + + + + 
ПРН9        + +       

ПРН10 +      + +  + + + + + + 
ПРН11    + +  +   + + + + + + 
ПРН12   +   +          
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