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1. Профіль освітньої програми зі спеціальності 
292 «Міжнародні економічні відносини» 

 
1 – Загальна інформація 

Повна назва вищого 
навчального закладу 
та структурного 
підрозділу 

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 
Економічний факультет  
Кафедра міжнародної економіки 

Ступінь вищої освіти 
та назва кваліфікації 
мовою оригіналу 

Магістр 
Магістр міжнародних економічних відносин 

Офіційна назва 
освітньої програми 

Міжнародні економічні відносини 

Тип диплому та обсяг 
освітньої програми 

Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС,  
термін навчання – 1,4 роки 

Наявність акредитації Міністерство освіти і науки України, Україна 
Цикл/рівень 

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

Передумови Наявність ступеня бакалавра/спеціаліста/магістра 
Мова(и) викладання Українська, англійська 
Термін дії освітньої 
програми 

На період дії сертифікату з акредитації 

Інтернет-адреса 
постійного розміщення 
опису освітньої 
програми 

www.econom.chnu.edu.ua 
www.interec.info 

2 – Мета освітньої програми 
Підготовка висококваліфікованих фахівців з поглибленим вивченням професійної іноземної 
мови, які реалізують комплекс вмінь, навичок і фахових компетенцій на всіх рівнях 
міжнародних економічних відносин - від корпоративного до глобального, враховуючи 
тенденції та перспективні напрями реалізації міжнародної економічної діяльності та вимоги 
адаптації до глобальних вимог сучасного бізнесу. 

3 - Характеристика освітньої програми 
Предметна область 
(галузь знань, 
спеціальність, 
спеціалізація (за 
наявності)) 

29 Міжнародні відносини 
292 Міжнародні економічні відносини 
Обов’язкові компоненти – 66 кредитів ЄКТС (73,3%); вибіркові 
компоненти – 24 кредити ЄКТС (26,7%): практична підготовка – 
8 кредитів ЄКТС (8,9%); підготовка та захист кваліфікаційної 
роботи – 10 кредитів ЄКТС (9%). 
Об’єкт вивчення – функціонування та розвиток міжнародних 
економічних відносин, методології та методи їх досліджень, 
взаємодія суб’єктів світового економічного простору в процесі 
еволюції міжнародного співробітництва.  
Цілі навчання – підготовка фахівців, здатних розв’язувати 
складні задачі і проблеми в процесі професійної діяльності у 
сфері міжнародних економічних відносин, що передбачають 
проведення досліджень та/або здійснення інновацій та 
характеризуються невизначеністю умов і вимог.  
Теоретичний зміст предметної області – економіка 
світогосподарських зв’язків з її закономірностями формування 
та розвитку суспільних відтворювальних процесів у їх 
взаємозв’язку і взаємозалежності на основі міжнародної 
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економічної діяльності, міжнародного поділу праці й 
інституціонального механізму регулювання в процесі 
трансформації міжнародних економічних відносин та 
міжнародного економічного співробітництва.  
Методи, методики та технології: методи теоретичного та 
емпіричного дослідження, економіко-математичного аналізу, 
моделювання та прогнозування, методики аналізу даних, 
технології пошуку й обробки інформації, системного аналізу 
даних, експертного оцінювання результатів реалізації 
міжнародних економічних відносин  
Інструментарій та обладнання включають сучасні 
універсальні та спеціалізовані інформаційні системи 
(інформаційно-комунікаційні, інформаційно-пошукові, 
інформаційно-аналітичні) та спеціалізоване програмне 
забезпечення, що застосовуються в діяльності суб’єктів 
міжнародних економічних відносин.  

Орієнтація освітньої 
програми 

Освітньо-професійна програма зорієнтована на поглиблення 
фундаментальної теоретичної підготовки та набуття практичних 
навиків в сфері міжнародних економічних відносин. 

Основний фокус 
освітньої програми та 
спеціалізації 

Спеціальна освіта та професійна підготовка у сфері міжнародних 
економічних відносин. 
Формування та розвиток професійних здібностей щодо 
самоорганізації, вміння самонавчатись, розвинути аналітичне 
мислення, приймати обґрунтовані рішення, здійснювати оцінювання 
та забезпечення якості виконаних робіт разом з вільним володінням 
іноземними мовами, вміння працювати в міжнародному контексті, 
здатність працювати автономно, розробляти та впроваджувати 
міжнародні проекти. 
Ключові слова: міжнародна економіка, міжнародні економічні 
відносини, глобалізація, інтернаціоналізація, міжнародні 
стратегії економічного розвитку, міжнародна 
конкурентоспроможність, глобальні компанії, інноваційний 
розвиток. 

Особливості програми Програма реалізує підвищення рівня знань та навичок з 
реалізації зовнішньоекономічної діяльності шляхом 
забезпечення міждисциплінарної та багатопрофільної 
підготовки фахівців з збору, аналізу та поширенню інформації 
стосовно сучасних процесів розвитку міжнародних економічних 
відносин. Орієнтована на глибоку спеціальну підготовку 
сучасних економістів-міжнародників, які є ініціативними та 
здатними до швидкої адаптації до умов та викликів сучасного 
міжнародного економічного середовища. Формує економістів з 
новим перспективним способом мислення, здатних не лише 
застосовувати існуючі методи економічного аналізу, але й 
розробляти нові на базі сучасних досягнень.  

4 – Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 
Придатність до 
працевлаштування 

Магістр міжнародних економічних відносин має високий рівень 
науково-практичної підготовки, спеціальні знання, поглиблену 
спеціалізовану фахову підготовку.  
Випускник з професійною кваліфікацією магістр міжнародних 
економічних відносин може працевлаштуватися на такі посади 
згідно з чинною редакцією Національного класифікатора 
України: Класифікатор професій (ДК 003:2010), International 
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Standard Classification of Occupations 2008 (ISCO-08) за різними 
видами економічної діяльності відповідно до Національного 
класифікатора України Класифікація видів економічної 
діяльності (КВЕД:2010):  
1231 Керівники економічних, фінансових департаментів, 
підрозділів та відділів зовнішньоекономічної діяльності 
1237 Керівники науково-дослідних підрозділів 
1238 Керівники міжнародних проектів та програм 
131 Керівники малих та середніх підприємств, що здійснюють 
міжнародну діяльність 
145 Менеджери (управителі) в зовнішній торгівлі, готелях та 
закладах ресторанного господарства 
146 Менеджери (управителі) у міжнародній фінансовій 
діяльності 
149 Менеджери (управителі) в інших видах економічної 
діяльності 
1475 Менеджери (управителі) з міжнародного маркетингу, 
менеджери із зовнішньоекономічної діяльності 
2441.1 Наукові співробітники (економіка) 
2441.2 Економісти (економіст з міжнародної торгівлі, аналітик з 
інвестицій, аналітик з кредитування, економіст з планування, 
економіст із ціноутворення, економіст з фінансової роботи, 
консультант з економічних питань, оглядач з економічних 
питань, економічний радник тощо) 
25359 Економіст з договірних та претензійних робіт 
2419.2 Експерт із зовнішньоекономічних питань, Консультант із 
зовнішньоекономічних питань 
2447.2 Фахівці з управління міжнародними проектами та 
програмами  
341 Фахівці в галузі міжнародних фінансів та міжнародної 
торгівлі 
3436.9 Помічники керівників в іноземних представництвах, 
філіях, підрозділах підприємств України та інші помічники 
керівників 
3449 Державні інспектори у сфері міжнародних економічних 
відносин (інспектор з експорту, інспектор державний з якості 
товару та торгівлі) 

Подальше навчання Магістр міжнародних економічних відносин може продовжувати 
навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти 
(доктора філософії) та набувати додаткових компетенцій згідно 
чинного законодавства.  

5 – Викладання та оцінювання 
Викладання та 
навчання 

Студенто-центричне навчання, самонавчання, проблемно-
орієнтоване навчання тощо. Лекції, семінарські заняття, тренінги, 
переддипломна практика, самостійна робота (підготовка есе, 
презентацій, рефератів, дипломної роботи), консультації з 
викладачами та практиками. 

Оцінювання Усні та письмові екзамени, заліки, контроль індивідуальних 
робіт, захист звіту з виробничої практики, поточний та  
проміжний контроль. Атестація здійснюється у формі 
публічного захисту кваліфікаційної роботи. 

6 – Програмні компетентності 
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Інтегральна 
компетентність 

Здатність виявляти та розв’язувати складні задачі і проблеми, 
генерувати нові ідеї у сфері міжнародних економічних відносин 
та/або під час навчання, що передбачає проведення досліджень 
та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю 
умов і вимог.  

Загальні 
компетентності (ЗК) 

ЗК 1. Здатність спілкуватися іноземною мовою.  
ЗК 2. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 
ЗК 3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 
різних джерел. 
ЗК 4. Здатність працювати в команді. 
ЗК 5. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

Спеціальні (фахові) 
компетентності (СК) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

СК 1. Здатність приймати обґрунтовані рішення щодо 
налагодження міжнародних економічних відносин на всіх рівнях 
їх реалізації.  
СК 2. Здатність розробляти та аналізувати моделі розвитку 
національних економік і визначати їхню роль у сучасній 
світогосподарській системі.  
СК 3. Здатність визначати й оцінювати прояви економічного 
глобалізму, виклики та дисбаланси глобального розвитку та їх 
вплив на міжнародні економічні відносини  
СК 4. Здатність оцінювати масштаби діяльності глобальних фірм 
та їхні позиції на світових ринках.  
СК 5. Здатність застосовувати кумулятивні знання, науково-
технологічні досягнення, інформаційні технології для осягнення 
сутності феномену нової економіки, виявлення закономірностей 
та тенденцій новітнього розвитку світового господарства.  
СК 6. Здатність застосовувати принципи соціальної 
відповідальності в діяльності суб’єктів міжнародних 
економічних відносин і аналізі їхнього впливу на економічний 
розвиток країн.  
СК 7. Здатність аналізувати й оцінювати геоекономічні стратегії 
країн з позиції національних економічних інтересів.  
СК 8. Здатність прогнозувати тенденції розвитку міжнародних 
ринків з урахуванням кон’юнктурних змін.  
СК 9. Здатність до самонавчання, підтримки належного рівня 
знань, готовність до опанування знань нового рівня, підвищення 
своєї фаховості та рівня кваліфікації  
7 – Програмні результати навчання 

Програмні результати 
навчання (ПРН) 

ПРН 1. Мати необхідні для професійної діяльності знання та 
навички з ділових комунікацій у сфері міжнародних 
економічних відносин, а також ефективно спілкуватися на 
професійному та соціальному рівнях, включаючи усну та 
письмову комунікацію іноземною мовою/іноземними мовами.  
ПРН  2. Креативно мислити, проявляти гнучкість у прийнятті 
рішень на основі логічних аргументів та перевірених фактів в 
умовах обмеженого часу і ресурсів на засадах використання 
різних діагностичних методологій провідних міжнародних 
організацій  
ПРН  3. Систематизувати, синтезувати й упорядковувати 
отриману інформацію, ідентифікувати проблеми, формулювати 
висновки і розробляти рекомендації, використовуючи ефективні 
підходи та технології, спеціалізоване програмне забезпечення з 
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метою розв’язання складних задач практичних проблем з 
урахуванням крос-культурних особливостей суб’єктів 
міжнародних економічних відносин.  
ПРН  4. Приймати обґрунтовані рішення з проблем міжнародних 
економічних відносин за невизначених умов і вимог.  
ПРН  5. Оцінювати ступінь складності завдань при плануванні 
діяльності та опрацюванні її результатів.  
ПРН  6. Аналізувати нормативно-правові документи, оцінювати 
аналітичні звіти, грамотно використовувати нормативно-
розпорядчі документи та довідкові матеріали, вести прикладні 
аналітичні розробки, професійно готувати аналітичні матеріали.  
ПРН  7. Досліджувати й аналізувати моделі розвитку 
національних економік та обґрунтовувати заходи досягнення їх 
стратегічних цілей в умовах трансформації світогосподарських 
відносин.  
ПРН  8. Розробляти та досліджувати адаптивні моделі 
вирівнювання дисбалансів та нівелювання загроз глобального 
розвитку, пропонувати варіанти вирішення проблем за 
результатами дослідження.  
ПРН  9. Здійснювати моніторинг, аналіз, оцінку діяльності 
глобальних фірм (корпорацій, стратегічних альянсів, 
консорціумів, синдикатів, трастів тощо) з метою ідентифікації 
їхніх конкурентних позицій та переваг на світових ринках.  
ПРН  10. Розуміти закономірності та тенденції розвитку 
світового господарства і феномену нової економіки з 
урахуванням процесів інтелектуалізації, інформатизації та 
науково-технологічного обміну.  
ПРН  11. Розуміти сутність соціального виміру глобального 
економічного розвитку та імплементувати принципи соціальної 
відповідальності в діяльності суб’єктів міжнародних 
економічних відносин.  
ПРН  12. Визначати геоекономічні стратегії країн та їхні 
регіональні економічні пріоритети з урахуванням національних 
економічних інтересів і безпекової компоненти міжнародних 
економічних відносин у контексті глобальних проблем людства 
й асиметричності розподілу світових ресурсів.  
ПРН  13. Ідентифікувати зміни кон’юнктури ринків під дією 
невизначених факторів, здійснювати їх компаративний аналіз, 
критично оцінювати наслідки продукованих ідей та прийнятих 
рішень з метою прогнозування тенденції розвитку глобальних 
ринків.  
ПРН 14. Презентувати результати власних досліджень шляхом 
підготовки наукових публікацій і апробацій на наукових заходах.  

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 
Кадрове забезпечення 1. Наявність кафедри, відповідальної за підготовку здобувачів 

вищої освіти. 
2. Наявність у складі кафедри, відповідальних за підготовку 
здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних працівників, на 
яких покладено відповідальність за підготовку здобувачів вищої 
освіти – три особи, що мають науковий ступінь та/або вчене 
звання. 
3. Наявність у керівника кафедри (гаранта освітньої програми):  
наукового ступеня та/або вченого звання за відповідною або 
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спорідненою спеціальністю та стажу науково-педагогічної 
та/або наукової роботи не менш як 10 років. 
4. Проведення лекцій з навчальних дисциплін науково-
педагогічними працівниками відповідної спеціальності за 
основним місцем роботи: 
1) які мають науковий ступінь та/або вчене звання – не менше 
50% від загальної кількості дисциплін; 
2) які мають науковий ступінь доктора наук або вчене звання 
професора – не менше 10% від загальної кількості дисциплін. 
5. Проведення лекцій з навчальних дисциплін, що забезпечують 
формування професійних компетентностей, науково-
педагогічними працівниками, які є визнаними професіоналами з 
досвідом роботи за фахом – не менше 10% від загальної кількості 
дисциплін. 
6. Проведення лекцій, практичних, семінарських та 
лабораторних занять, здійснення наукового керівництва 
кваліфікаційними роботами науково-педагогічними 
працівниками, які мають відповідний рівень наукової та 
професійної активності. 

Матеріально-технічне 
забезпечення 

1. Приміщення для проведення навчальних занять та 
контрольних заходів – 2,4 кв. метрів на одну особу. 
2. Мультимедійне обладнання для одночасного використання в 
навчальних аудиторіях – 30% від загальної кількості студентів. 
3. Бібліотека, у тому числі читальний зал. 
4. Пункт харчування, актовий зал, спортивний зал. 
5. Гуртожиток – 70% від мінімальної потреби. 
6. Комп’ютерні робочі місця, лабораторії,  полігони, обладнання, 
устаткування, необхідне для виконання навчальних планів. 

Інформаційне та 
навчально-методичне 
забезпечення 

Наявність інформаційного забезпечення: 
1. Забезпеченість бібліотеки вітчизняними та закордонними 
фаховими періодичними виданнями відповідного або 
спорідненого профілю, в тому числі в електронному вигляді – не  
менш як чотири найменування. 
2. Наявність доступу до баз даних періодичних наукових видань 
англійською мовою відповідного або спорідненого профілю. 
3. Офіційний веб-сайт  закладу освіти, на якому розміщена 
основна інформація про його діяльність (структура, ліцензії та 
сертифікати про акредитацію, освітня/освітньо-наукова/ 
видавнича/атестаційна (наукових кадрів) діяльність, навчальні та 
наукові структурні підрозділи та їх склад, перелік навчальних 
дисциплін, правила прийому, контактна інформація. 
4. Електронний ресурс закладу освіти, який містить навчально-
методичні матеріали з навчальних дисциплін навчального плану 
– 50%. 
Наявність навчально-методичного забезпечення: 
1.  Навчальний план та пояснювальна записка до нього. 
2.  Робоча програма з кожної навчальної дисципліни 
навчального плану, в тому числі опис навчальної дисципліни, 
результати навчання, програма, тематичний план навчальної 
дисципліни, теми семінарських (практичних) занять, завдання 
для самостійної роботи, індивідуальні завдання, методи 
контролю, схема нарахування балів, рекомендована література 
(основна, допоміжна), інформаційні ресурси в Інтернеті. 
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3. Комплекс навчально-методичного забезпечення з кожної 
навчальної дисципліни навчального плану, в тому числі 
навчальний контент (конспект або розширений план лекцій), 
плани практичних (семінарських) занять, завдання для 
лабораторних робіт, самостійної роботи, питання, задачі, 
завдання або кейси для поточного та підсумкового контролю 
знань і вмінь студентів, комплексної контрольної роботи, 
післяатестаційного моніторингу набутих знань і вмінь з 
навчальної дисципліни. 
4. Програма практичної підготовки, робоча програма 
навчальної та виробничої практик. 
5. Навчальні матеріали з кожної навчальної дисципліни 
навчального плану, в тому числі підручники, навчальні 
посібники, конспекти лекцій згідно з переліком рекомендованої 
літератури з розрахунку один примірник на п’ять осіб 
фактичного контингенту студентів або їх наявність в 
електронній формі для необмеженої кількості користувачів. 
6. Методичні матеріали для проведення атестації здобувачів. 

9 – Академічна мобільність 
Національна кредитна 
мобільність 

Укладені угоди про академічну мобільність на основі 
двосторонніх договорів між Чернівецьким національним 
університетом імені Юрія Федьковича та ЗВО  України. 

Міжнародна кредитна 
мобільність 

Укладені угоди про міжнародну академічну мобільність 
(Еразмус+ К1) на основі двосторонніх договорів між 
Чернівецьким національним університетом імені Юрія 
Федьковича та ЗВО країн-партнерів. 

Навчання іноземних 
здобувачів вищої 
освіти 

Можливе за умови вивчення здобувачем вищої освіти 
української мови. 
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2. Перелік компонент освітньо-професійної/наукової програми  
та їх логічна послідовність 

 
2.1.  Перелік компонент освітньо-професійної програми  

 
Код н/д Компоненти освітньої програми  

(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), 
практики, кваліфікаційна робота) 

Кількість 
кредитів 

Форма 
підсумк. 

контролю 

1. Обов’язкові компоненти освітньо-професійної програми 
1.1. Цикл загальної підготовки 

ЗПО 1 Стратегічний менеджмент 4 Екзамен 
ЗПО 2 Інформаційні системи в бізнесі та бізнес аналітика 4 Екзамен 
ЗПО 3 Інновації та інноваційна економіка 4 Екзамен 
ЗПО 4 Методологія та організація наукових досліджень 5 Залік 

1.2. Цикл професійної підготовки 
ППО 5 Глобальна економіка (іноземною мовою) 6 Екзамен 
ППО 6 Міжнародна інвестиційна та інноваційна діяльність 4 Екзамен 
ППО 7 Міжнародний менеджмент 5 Екзамен 
ППО 8 Міжнародні стратегії економічного розвитку 4 Залік 
ППО 9 Управління міжнародною конкурентоспроможністю 6 Залік 
ППО 10 Комунікативний практикум зі спеціальності 6 Екзамен 
ППО 11 Виробнича практика  8 Захист 
ППО 12 Кваліфікаційна робота 10 Захист 
Загальний обсяг обов'язкових компонент 66 73,3 % 

2. Вибіркові компоненти освітньо-професійної програми 
2.1. Цикл загальної підготовки 

ЗПВ 1 Дисципліна вільного вибору 1 4 Залік 
ЗПВ 2 Дисципліна вільного вибору 2 4 Залік 
ЗПВ 3 Дисципліна вільного вибору 3 4 Екзамен 

2.2. Цикл професійної підготовки 
ППВ 4 Дисципліна вільного вибору 4 4 Екзамен 
ППВ 5 Дисципліна вільного вибору 5 4 Залік 
ППВ 6 Дисципліна вільного вибору 6 4 Залік 
Загальний обсяг вибіркових компонент 24 26,7 % 
Загальний обсяг освітньої програми 90 100 % 
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Каталог вибіркових дисциплін 

 
 
 

2.2. Структурно-логічна схема освітньої програми 
 

П’ятий курс Шостий курс 

9 семестр 10 семестр 11 семестр 

Комунікативний практикум зі спеціальності 
 

Міжнародна інвестиційна та 
інноваційна діяльність 

Глобальна економіка 
(іноземною мовою) 

Управління міжнародною 
конкурентоспроможністю 

Міжнародні стратегії 
економічного розвитку 

Стратегічний менеджмент Інновації та інноваційна 
економіка 

Дисципліна вільного вибору 6 

Міжнародний менеджмент Інформаційні системи в 
бізнесі та бізнес аналітика 

Виробнича практика 

Дисципліна вільного вибору 1 Методологія та організація 
наукових досліджень 

Кваліфікаційна робота 

Дисципліна вільного вибору 4 Дисципліна вільного вибору 2  
Дисципліна вільного вибору 5 Дисципліна вільного вибору 3  

30 кредитів 30 кредитів 30 кредитів 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗПВ 1 Соціальне підприємництво / Корпоративна соціальна 
відповідальність / Педагогіка та психологія вищої 
школи / Методика викладання фахових дисциплін 

4 Залік 

ЗПВ 2 Облік і фінансова звітність за міжнародними 
стандартами / Стратегічний аналіз / Управлінський 
облік / Контролінг 

4 Екзамен 

ЗПВ 3 Фінансовий менеджмент / Управління фінансовими 
інвестиціями / Фінансовий контролінг / Управління 
фінансовою санацією підприємства 

4 Екзамен 

ППВ 4 Управління комунікаціями, конфліктами та бізнес етика 
/ Корпоративне управління / Організація 
консалтингового бізнесу / Бізнес-інжиніринг 

4 Екзамен 

ППВ 5 Європейська інтеграційна політика / Європейська 
стратегія України / Європейська економіка / Дипломатія 
і економічне співробітництво 

4 Залік 

ППВ 6 Митне регулювання / Міжнародна контрактна справа / 
Комплаєнс у міжнародному бізнесі / Міжнародне 
оподаткування 

4 Залік 
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3. Форма атестації здобувачів вищої освіти 

 
Форми атестації 
здобувачів вищої освіти  

Атестація випускників освітньої програми «Міжнародні 
економічні відносини» проводиться у формі захисту 
кваліфікаційної роботи та завершується видачею документу 
встановленого зразка про присудження ступеня магістра із 
присвоєнням кваліфікації: Магістр міжнародних економічних 
відносин  
Атестація здійснюється відкрито і публічно. 

 

Вимоги до 
кваліфікаційної роботи 

Кваліфікаційна робота має передбачати розв’язання складної 
задачі або проблеми у сфері міжнародних економічних 
відносин, що потребує здійснення досліджень та/або інновацій 
і характеризується невизначеністю умов та вимог.  
Кваліфікаційна робота не повинна містити академічного 
плагіату, фабрикації, фальсифікації.  
Кваліфікаційна робота має бути оприлюднена на офіційному 
сайті закладу вищої освіти або його підрозділу, або у 
репозитарії закладу вищої освіти.  
Оприлюднення кваліфікаційних робіт, що містять інформацію 
з обмеженим доступом, здійснювати відповідно до вимог 
чинного законодавства.  
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4. Матриця відповідності програмних компетентностей  
компонентам освітньої програми  

 

  ЗП
О

 1
 

ЗП
О

 2
 

ЗП
О

 3
 

ЗП
О

 4
 

П
П

О
 5

 

П
П

О
 6

 

П
П

О
 7

 

П
П

О
 8

 

П
П

О
 9

 

П
П

О
 1

0 

П
П

О
 1

1 

П
П

О
 1

2 

ЗК 1     *     *   
ЗК 2 *    *  *  *  * * 
ЗК 3  *  * *    *  * * 
ЗК 4 *      *      
ЗК 5    *       * * 
СК 1 *      *  *    
СК 2      *  *    * 
СК 3     *      * * 
СК 4 *    * * *  *    
СК 5  * *          
СК 6 *      *      
СК 7     *   *     
СК 8     *  * * *    
СК 9          * * * 
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5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) 
відповідними компонентами освітньої програми 

 
 

  ЗП
О

 1
 

ЗП
О

 2
 

ЗП
О

 3
 

ЗП
О

 4
 

П
П

О
 5

 

П
П

О
 6

 

П
П

О
 7

 

П
П

О
 8

 

П
П

О
 9

 

П
П

О
 1

0 

П
П

О
 1

1 

П
П

О
 1

2 

ПРН 1    * *     * * * 
ПРН 2 *    *  *  *  * * 
ПРН 3 * *  * *  *  *  * * 
ПРН 4 *      *      
ПРН 5    *       * * 
ПРН 6 *      *  *    
ПРН 7      *  *    * 
ПРН 8     *      * * 
ПРН 9 *    * * *  *  * * 
ПРН 10  * * * *    *  * * 
ПРН 11 *      *      
ПРН 12     *  * * * *   
ПРН 13 * *  * *  * * *  * * 
ПРН 14    *      * * * 
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