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ПЕРЕДМОВА 

 

Стандарт вищої освіти відсутній. Відповідає тимчасовому стандарту Сумського 
державного університету до введення в дію офіційно затвердженого стандарту вищої 
освіти. 

Розроблено робочою проектною групою у складі: 

Прізвище, ім’я, по батькові 

Науковий ступінь, 

шифр та назва 

наукової 

спеціальності 

Вчене 

звання (за 

кафедрою) 

Посада та назва 

підрозділу (за основним 

місцем роботи)  

Керівник робочої 

проектної групи 

(гарант освітньої 

програми): 

1. Антоненко С.С. 

К.т.н., 05.04.13 – 

гідравлічні машини та 

гідропневмоагрегати 

Доцент 

Доцент кафедри 

прикладної 

гідроаеромеханіки 

Члени робочої 

проектної групи: 

2. Сотник М.І. 

Д.т.н., 05.09.03 – 

електротехнічні 

комплекси 

Доцент 

Доцент кафедри 

прикладної 

гідроаеромеханіки 

3. Сапожніков С.В. 

К.т.н., 05.04.13 – 

гідравлічні машини та 

гідропневмоагрегати 

Доцент 

Доцент кафедри 

прикладної 

гідроаеромеханіки 

 

Зовнішні рецензенти: 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 

Науковий ступінь, шифр 

та назва наукової 

спеціальності 

Вчене 

звання (за 

кафедрою) 

Посада та назва організації 

(за основним місцем роботи)  

Бойко Валерій 

Степанович 

Д.т.н., 05.09.12 – 

напівпровідникові 

перетворювачі 

електроенергії 

Професор 

Професор кафедри теоретичної 

електротехніки Національного 

технічного університету України «КПІ» 

ім. Ігоря Сікорського 

Фалендиш Анатолій 

Петрович 

Д.т.н., 05.22.07 – рухомий 

склад залізниці і тяга поїздів 
Професор 

Завідувач кафедри теплотехніки та 

теплових двигунів Українського 

державного університету залізничного 

транспорту 

 

Освітня програма обговорена та схвалена на засіданні Експертної ради 
роботодавців зі спеціальності 144 Теплоенергетика. 

(зазначити код та назву спеціальності) 

 
Протокол № 1 від 19.12.2018 р. 
Голова Експертної ради роботодавців зі 
спеціальності 
________________  П.Л. Новицький 
  (підпис)       (прізвище, ініціали) 

Освітня програма вводиться вперше. 

Термін перегляду освітньої програми 1 раз на 3 роки. 

 

Ця освітня програма не може бути повністю або частково відтворена, 
тиражована та розповсюджена без дозволу Сумського державного університету.  

АКТУАЛІЗОВАНО: 

Дата перегляду освітньої програми    

Підпис    

Прізвище, ім’я, по батькові гаранта 

освітньої програми 
Антоненко Сергій Сергійович 



 

 

1. Профіль освітньої програми 

1.1 Загальна інформація 

Повна офіційна 

назва вищого 

навчального 

закладу  

Сумський державний університет 

Повна назва 

структурного 

підрозділу 

Факультет технічних систем та енергоефективних технологій. 

Кафедра прикладної гідроаеромеханіки 

Ступінь вищої 

освіти та назва 

кваліфікації  

Магістр теплоенергетики (енергетичний менеджмент) 

Офіційна назва 

освітньої програми 
Енергетичний менеджмент 

Тип диплому та 

обсяг освітньої 

програми 

Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС, термін 

навчання - 1 рік, 4 місяці. 

Наявність 

акредитації 

Акредитаційна комісія. Україна. Сертифікат – НД, № 1992710. 

Термін дії – 01.07.2022 р. 

Цикл/рівень вищої 

освіти 

Другий (магістерський) рівень вищої освіти; НРК України – 

8 рівень; FQ-EHEA – другий цикл; QF-LLL – 7 рівень 

Передумови Наявність ступеня бакалавра, ОКР спеціаліста 

Мова(и) 

викладання 
Українська мова 

Термін дії освітньої 

програми 
До 01.07.2022 

Інтернет-адреса 

постійного 

розміщення опису 

освітньої програми 

http://teset.sumdu.edu.ua/ 

1.2 Мета освітньої програми 

Програма розроблена відповідно до місії та стратегії університету, спрямована на 

здобуття студентами поглиблених теоретичних та практичних знань, умінь та 

розуміння, що відносяться до областей управління проектами у теплоенергетичної 

галузі, що дасть їм змогу ефективно виконувати завдання інноваційного характеру 

відповідного рівня професійної діяльності, орієнтовані на дослідження й розв’язання 

складних задач експлуатації та управління в енергетичних системах, у промислових 

енергоефективних технологіях, житлово-комунальному комплексі та суміжних 

галузях. 

1.3 Характеристика освітньої програми 

Предметна область 

освітньої програми 
Електрична інженерія: теплоенергетика 



 

 

Орієнтація 

освітньої програми 

Освітньо-професійна програма орієнтована на актуальну 

спеціалізацію, в рамках якої можлива подальша професійна та 

наукова діяльність: енергетичний менеджмент. 

Основний фокус 

освітньої програми 

та спеціалізації 

Спеціальна вища освіта та професійна підготовка в області 

теплоенергетики з можливістю подальшого набуття необхідних 

дослідницьких навиків для практичної діяльності. 

Особливості 

програми 

Вивчення програми базується на виконанні низки 

взаємопов’язаних курсових проектів, що мають дослідницький 

характер та індивідуальний об’єкт дослідження. 

1.4 Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Інженер-енергетик, код КП 2143.2 

Професіонал з енергетичного менеджменту, код КП 2143.2 

Інженер з комплектації устаткування , код КП 2145.2 

Молодший науковий співробітник, код КП 2149.1 

Інженер-дослідник, код КП 2149.2 

Експерт із енергозбереження та енергоефективності, код КП 

2149.2 

Консультант із енергозбереження в будівлях, код КП 2149.2 

Консультант із енергозбереження та енергоефективності, код 

КП 2149.2 

Консультант (енергетика), код КП 2149.2 

Інженер із впровадження нової техніки й технологій, код КП 

2149.2 

Інженер з налагоджування і випробувань, код КП 2149.2 

Інженер з розрахунків та режимів, код КП 2149.2 

Інженер-дослідник, код КП 2149.2 

Викладач вищого навчального закладу, код КП 2310.2 

Викладач професійно-технічного навчального закладу, код КП 

2320 

Експерт із енергоефективності нетрадиційних і відновлюваних 

видів енергії, код КП 2419.2 

Подальше 

навчання 

Можливість навчатися за програмами третього рівня вищої 

освіти в галузі «Електрична інженерія» та споріднених 

1.5 Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

Студентоцентроване навчання, проблемно-орієнтоване навчання, 

електронне навчання в системі OCW СумДУ, самонавчання, 

навчання через лабораторну практику, навчання на основі 

досліджень. Викладання проводиться у вигляді: лекцій, 

мультимедійних лекцій, інтерактивних лекцій, семінарських, 

практичних занять, лабораторних робіт. Також передбачена 

самостійна робота з можливістю консультацій з викладачем, 

e-learning за окремими освітніми компонентами, індивідуальні 

заняття, групова проектна робота. 



 

 

Оцінювання 

За освітньою програмою передбачено формативне (письмові та усні 

коментарі та настанови викладачів в процесі навчання, формування 

навичок самооцінювання, залучення студентів до оцінювання 

роботи один одного) та сумативне (письмові іспити з навчальних 

дисциплін, оцінювання поточної роботи протягом вивчення 

окремих освітніх компонентів (письмові есе, презентації, 

тестування), захист звітів з практики, захист курсових робіт 

(проектів), прилюдний захист кваліфікаційної роботи. 

1.6 Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у 

теплоенергетичній галузі в області енергетичного менеджменту 

та/або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень 

та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю 

умов і вимог. 
Загальні 

компетентності 

(ЗК) 

Загальні компетентності зі спеціальності: 

ЗК1. Знання та розуміння предметної області та розуміння 

професії. 

ЗК2. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК3. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

ЗК4. Здатність проведення досліджень та аналізувати отримані 

результати на відповідному рівні. 

ЗК5. Здатність розробляти та управляти проектами. 

ЗК6. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних 

робіт. 

ЗК7. Здатність спілкуватися з нефахівцями своєї галузі (з 

експертами з інших галузей). 

ЗК8. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і 

взятих обов’язків. 

ЗК9. Прагнення до збереження навколишнього середовища. 

ЗК10. Здатність діяти соціально відповідально та громадянсько 

свідомо. 

Фахові 

компетентності 

спеціальності 

(ФК)  

Фахові компетентності зі спеціальності: 
ФК1. Здатність розробляти, застосовувати та удосконалювати 
математичні моделі, наукові і технічні методи та сучасне 
комп'ютерне забезпечення для вирішення інженерних завдань в 
теплоенергетичній галузі. 
ФК2. Здатність застосовувати, інтегрувати та аналізувати знання і 
розуміння з інших інженерних дисциплін. 
ФК3. Здатність застосовувати системний підхід в питаннях 
проведення енергетичного аудиту, знання сучасних технологій та 
методів при проектуванні та експлуатації теплоенергетичного 
обладнання. 
ФК4. Здатність продемонструвати знання і розуміння формування і 
застосування математичних принципів і методів, необхідних в 
теплоенергетичній галузі . 
ФК5. Здатність запропонувати і обґрунтувати заходи з підвищення 
ефективності теплоенергетичних об'єктів і систем з урахуванням 
обмежень, включаючи ті, що пов'язані з проблемами охорони 
природи, сталого розвитку, здоров'я і безпеки та оцінками ризиків в 
теплоенергетичній галузі. 



 

 

ФК6. Здатність аналізувати і розробляти заходи з підвищення 
ефективності систем і компонентів на основі використання 
аналітичних методів і методів моделювання в теплоенергетичній 
галузі. 
ФК7. Здатність застосувати знання і розуміння комерційного та 
економічного контексту в теплоенергетичній галузі  
ФК8. Здатність застосовувати розуміння міждисциплінарного 
інженерного контексту і його основних принципів. 
ФК9. Здатність застосовувати розуміння питань використання 
технічної літератури та інших джерел інформації в 
теплоенергетичній галузі. 
ФК10. Здатність розробляти, впроваджувати і супроводжувати 
проекти з урахуванням всіх аспектів проблем, яка вирішується, 
включаючи енергетичний аудит, проектування, виробництво, 
експлуатацію, технічне обслуговування та утилізацію 
теплоенергетичного обладнання. 
ФК11. Здатність дотримуватись професійних і етичних стандартів 
високого рівня у діяльності в теплоенергетичній галузі. 
ФК12. Здатність дотримуватись аспектів якості в 
теплоенергетичній галузі. 
ФК13. Здатність застосовувати знання характеристик і 
властивостей матеріалів, обладнання, процесів в теплоенергетичній 
галузі. 
ФК14. Здатність застосовувати обізнаність з питань інтелектуальної 
власності та контрактів в теплоенергетичній галузі. 

ФК15. Здатність застосовувати науковий підхід при виконанні 

енергетичного аудиту, проектуванні, аналізі та модернізації 

теплоенергетичних об'єктів і систем. 

1.7 Програмні результати навчання (ПРН) 

Програмні результати навчання зі спеціальності: 

Знання і розуміння 

ПНР1. Знання і розуміння математики, фізики, хімії, гідрогазодинаміки, тепло - та 

масообміну, технічної термодинаміки, міцності, трансформації (перетворення) енергії, 

технічної механіки, теплотехнічних процесів та обладнання, економіки на рівні, 

необхідному для досягнення інших результатів освітньої програми. 

ПНР2. Знання і розуміння спеціальних інженерних, економічних та екологічних 

аспектів, на рівні,  необхідному для досягнення результатів освітньої програми, в тому 

числі із урахуванням останніх досягнень науки і техніки. 

ПНР3. Знання і розуміння специфічних аспектів відповідної спеціалізації на рівні, 

необхідному для досягнення інших результатів освітньої програми. 

Інженерний аналіз 

ПНР4. Здатність аналізувати, застосовувати та створювати складні інженерні 

технології, процеси, системи і обладнання відповідно до спеціальності 

«Теплоенергетика»; обирати, аналізувати і розробляти придатні типові аналітичні, 

розрахункові та експериментальні методи; аналізувати результати таких досліджень. 

ПНР5. Здатність ставити та/або вирішувати інженерні та наукові завдання відповідно 

до спеціальності «Теплоенергетика»; з урахуванням важливості нетехнічних 

(суспільство, здоров'я і безпека, навколишнє середовище, економіка і промисловість) 

обмежень. 

 

Проектування 



 

 

ПНР6. Здатність розробляти, проектувати, модернізувати і аналізувати складні вироби 

в теплоенергетичній галузі, процеси і системи, що задовольняють встановленим 

вимогам, які можуть включати обізнаність про нетехнічні (суспільство, здоров'я і 

безпека, навколишнє середовище, економіка і промисловість) аспекти; аналізувати 

адекватність методології проектування. 

ПНР7. Здатність використовувати передові досягнення при проектуванні об’єктів в 

теплоенергетичній галузі.  

ПНР8. Розуміння основних аспектів впровадження та супроводження проектів, 

інноваційної діяльності та захисту інтелектуальної власності. 

Дослідження 

ПНР9. Здатність здійснювати аналіз необхідної інформації з технічної літератури, баз 

даних та інших відповідних джерел інформації, на цій основі здійснювати 

моделювання з метою детального вивчення і дослідження теплофізичних та інших 

процесів, які є предметом освітньої програми. 

ПНР10. Здатність застосовувати методи планування експериментальних досліджень, 

проводити їх за допомогою інструментальних засобів (вимірювальних приладів) та 

оброблювати результати за допомогою обчислювальної техніки, оцінювати 

адекватність результатів досліджень. 

Інженерна практика 

ПНР11. Здатність та систематичне розуміння ключових аспектів та концепцій в 

теплоенергетичній галузі, технології виробництва, передачі, розподілу і використання 

енергії. 

ПНР12. Розуміння та досвід застосовування методик проектування і дослідження, а 

також їх обмежень відповідно до інших вимог освітньої програми. 

ПНР13. Практичні навички з обґрунтування та реалізації інженерних проектів, 

проведення обстежень та  досліджень відповідно до спеціалізації вимог освітньої 

програми. 

ПНР14. Розуміння та практичні навички з вибору та обґрунтування застосовування 

матеріалів, обладнання та інструментів, інженерних технологій і процесів, а також 

обмежень щодо них у теплоенергетиці. 

ПНР15. Практичні навички з застосовування норм інженерної практики в 

теплоенергетиці. 

ПНР16. Практичні навички з урахування нетехнічних (суспільство, здоров'я і безпека, 

навколишнє середовище, економіка і промисловість) наслідків інженерної практики. 

Судження 

ПНР17. Здатність донесення суджень з питань теплоенергетики, які враховують 

відповідні технічні, екологічні, економічні, соціальні та етичні проблеми. 

ПНР18. Здатність керувати та бути відповідальним виконавцем розроблення, 

впровадження та супроводження проектів (або їх частини) у теплоенергетиці, беручи 

на себе відповідальність за прийняття рішень. 

Комунікація та командна робота 

ПНР 19. Здатність ефективно спілкуватися з питань ділових відносин, інформації, ідей, 

проблем та рішень з керівним, інженерним співтовариством і суспільством загалом. 

ПНР 20.Здатність ефективно працювати в національному та міжнародному контексті, 

як особистість і як член команди, і ефективно співпрацювати з керівниками, 

інженерами, працівниками, фахівцями та громадськістю. 

Навчання протягом життя 

ПНР21. Здатність самостійно навчатися протягом життя з урахуванням попередньо 

набутого досвіду. 



 

 

ПНР22. Здатність відстежувати розвиток науки і техніки та застосовувати сучасні 

знання. 

1.8 Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове забезпечення 

Основний склад викладачів освітньої програми 

складається з професорсько-викладацького складу 

кафедри прикладної гідроаеромеханіки факультету 

технічних систем та енергоефективних технологій. 

Також до викладання окремих курсів відповідно до їх 

компетенції та досвіду залучений 

професорсько-викладацький склад факультету іноземної 

філології та соціальних комунікацій, а також факультету 

технічних систем та енергоефективних технологій. 

Лектори, які викладають у рамках програми, є активними і 

визнаними вченими, які публікують праці у вітчизняній і 

зарубіжній науковій пресі, мають відповідну професійну 

компетентність і досвід в галузі викладання, наукових 

досліджень і педагогічної діяльності. 

Практико-орієнтований характер освітньої програми 

передбачає широку участь фахівців-практиків, що 

відповідають напряму програми, а також залучення до 

викладання компетентних експертів високого рівня, що 

підсилює синергетичний зв’язок теоретичної та 

практичної підготовки. 

Керівник проектної групи та викладацький склад, який 

забезпечує її реалізацію, відповідає вимогам, визначеним 

Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності 

закладів освіти. 

Матеріально-технічне 

забезпечення 

Навчальний процес за освітньою програмою відбувається в 

аудиторіях та лабораторіях, обладнаних аудіовізуальною 

апаратурою і необхідними технічними засобами. У 

навчально-науковій роботі за освітньою програмою 

використовується 7 портативних приладів для проведення 

енергетичних досліджень, 15 лабораторних стендів. 

Навчальні заняття проводяться у 2 лабораторних аудиторіях 

та 2 комп’ютерних класах, оснащених ліцензійними 

операційними системами від Microsoft та пакетами 

прикладного програмного забезпечення від Microsoft, 

Autodesk, Delcam і т. і. 



 

 

Інформаційне та 

навчально-методичне 

забезпечення 

Студенти, що навчаються за цією освітньою програмою, 

та викладачі можуть використовувати 

бібліотечно-інформаційний корпус, міжвузівську 

наукову бібліотеку, окремі бібліотеки та бібліотечні 

пункти при навчально-наукових структурних підрозділах 

університету. Також діють віртуальні електронні 

читальні зали. Інформаційні ресурси бібліотеки СумДУ 

за освітньою програмою формуються відповідно до 

предметної області та сучасних тенденцій наукових 

досліджень у цій галузі. Студенти можуть отримати 

доступ до всіх друкованих видань різними мовами, 

включаючи монографії, навчальні посібники, 

підручники, словники тощо. При цьому вони можуть 

переглядати літературу з використанням традиційних 

засобів пошуку в бібліотеці або використовувати доступ 

до Інтернету та бази даних.  

Доступ до всіх бібліотечних баз надається у внутрішній 

мережі університету. 

Студенти також використовують методичний матеріал, 

підготовлений викладачами: підручники, презентації за 

лекціями, конспекти лекцій, методичні вказівки до 

практичних, лабораторних, семінарських занять, 

індивідуальних завдань тощо. Методичний матеріал 

може надаватись як у друкованому вигляді, так і в 

електронній формі. 

Система електронного навчання забезпечує доступ до 

матеріалів українською, англійською та російською 

мовами з дисциплін освітньої програми, 12 віртуальних 

тренажерів та інтерактивних демонстрацій, 280 тестових 

завдань, 30 відеоматеріалів та інших складових 

e-learning. Для дистанційного доступу до 

навчально-методичних матеріалів розроблено платформу 

OCW СумДУ (платформа дозволяє об’єднати матеріали з 

дистанційних курсів, конструктор Lectur`ED з 

можливістю колективної роботи над електронними 

навчальними ресурсами, матеріали електронного 

каталогу бібліотеки, репозитарію та посилання на 

зовнішні навчальні ресурси). 

Методичний матеріал періодично оновлюється та 

адаптується до цілей освітньої програми. 

1.9 Академічна мобільність 

Внутрішня академічна 

мобільність  

На основі двосторонніх договорів між Сумським 

державним університетом та технічними університетами 

України. 

Міжнародна академічна 

мобільність 

На основі двосторонніх договорів між Сумським 

державним університетом та вищими навчальними 

закладами-партнерами зарубіжних країн 

Навчання іноземних 

здобувачів вищої освіти 
Можливе, після вивчення курсу української мови. 



 

 

2. Перелік компонент освітньої програми та їх логічна послідовність 
 

2.1. Перелік компонент освітньої програми 

Код 

компонента 

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, 

курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна 

робота) 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумкового 

контролю 

1 2 3 4 

Обов’язкові компоненти 

Цикл загальної підготовки 

ОК 1. Іноземна мова за професійним спрямуванням 5 залік 

Цикл фахової підготовки 

ОК 2. Інтелектуальна власність 5 залік 

ОК 3. Методи термодинамічного аналізу в енергетиці 5 залік 

ОК 4. Соціальна та професійна безпека діяльності людини 5 залік 

ОК 5. Нетрадиційні та поновлювані джерела енергії 5 екзамен 

ОК 6. Управління проектами в енергетиці 5 залік 

ОК 7. Математичні методи оптимізації в енергетиці 5 залік 

ОК 8. Глобальні проблеми екології та енергетики 5 екзамен 

ОК 9. 
Розрахункові та експериментальні дослідження 

теплотехнічних систем 
10 екзамен 

Практична підготовка 

ОК 10. Переддипломна практика 5 залік 

Атестація 

ОК 11. Кваліфікаційна робота магістра 10 захист 

Загальний обсяг обов'язкових компонент: 65 

Вибіркові компоненти 

Цикл загальної підготовки 

ВБ 1 Вибіркові дисципліни загальної підготовки 10 залік 

Цикл фахової підготовки 

Вибірковий блок №1 «Енергозбереження в промисловості» 

ВБ 2.1. Ціноутворення на ринках енергії 5 екзамен 

ВБ 2.2. Особливості енергозбереження по галузям економіки 5 екзамен 

ВБ 2.3. Комплексний курсовий проект 5 захист 

Вибірковий блок №2 «Енергозбереження в житлово-комунальному господарстві» 

ВБ 3.1. Особливості функціонування ринку енергії 5* екзамен 

ВБ 3.2. 
Особливості енергозбереження в житлово-комунальному 

господарстві 
5* екзамен 

ВБ 3.3. Комплексний курсовий проект 5* захист 

Загальний обсяг вибіркових компонент: 25 
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Примітка. *–   дисципліни не враховуються у загальний обсяг кредитів. 

 

2.2. Структурно-логічна схема освітньої програми 
Семестр, обсяг 

навантаження в кредитах 
Послідовність вивчення компонентів освітньої програми

 *
 

І семестр, 30 кредитів  ОК 1.; ОК 2.; ОК 3.; ОК 5.; ОК 6.  

ІІ семестр, 30 кредитів ОК 8.; ОК 9.; ВБ 1; ВБ 2.1; ВБ 3.1.*; ВБ 2.2.; ВБ 3.2.*; ВБ 2.3.; 

ВБ 3.3.* 

ІІІ семестр, 30 кредитів ОК 4.; ОК 7.; ОК 10.;  

Примітка. *–   послідовність зазначається позначками освітніх компонент відповідно до розділу 2.1 освітньої програми. 

 

 

 

 



 

 

3. Форма атестації здобувачів вищої освіти 

Атестація випускників освітньої програми «Прикладна механіка» зі 

спеціальності 131 «Прикладна механіка» проводиться у формі захисту кваліфікаційної 

магістерської роботи та завершується видачою документу державного зразка про 

присудження йому ступеня магістра із присвоєнням кваліфікації «Магістр прикладної 

механіки». Атестація здійснюється відкрито і публічно 

  



 

 

4. Матриця відповідності програмних компетентностей 

компонентам освітньої програми  
 

Позначки 

програмних 

компетентностей 

та освітніх 

компонентів 
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ЗК 1         +   + +   + +  + 

ЗК 2  +    +      + +   +   + 

ЗК 3           + + +       

ЗК 4  + +      +   + +   +   + 

ЗК 5     +  +     + +  + + + + + 

ЗК 6 +   +       +  +       

ЗК 7 +          +  +       

ЗК 8 +            +       

ФК 1     +  + +    +   + + + + + 

ФК 2     + +  +  +  +  +    +  

ФК 3    + +  +  +   +    +   + 

ФК 4  +  +    +   + +        

ФК 5   +   +     + +    +   + 

ФК 6   +    + +  +  +  + + + +  + 

ФК 7          +  +  + + + + + + 

ФК 8                    

ФК 9            +        

ФК 10           + +    +   + 

ФК 11   +      +           

ФК 12          +  +  +      



 

 

5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання відповідними компонентами  освітньої програми 

Позначки програмних 

результатів навчання та 

освітніх компонентів 
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ПР 6      +       +       

ПР 7           +  +       

ПР 8     +  +   +          

ПР 9    +     +  +         

ПР 10          +    +      

ПР 11            +  +      

ПР 12            +  +      

ПР 13   +  +  +     +    + + + + 

ПР 14  +                  

ПР 15 +                   
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