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академія». 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 
 

ПЕРЕДМОВА 

Розроблено робочою групою у складі: 
 

Прізвище, ім’я, 
по батькові 
керівника та 

членів проектної 
групи 

Найме-
нування 
посади 

(для суміс- 
ників — місце 

основної 
роботи, 
наймену-

вання посади) 

Найменування 
закладу, який 
закінчив 
викладач 

(рік закінчення, 
спеціальність, 
кваліфікація 
згідно з 

документом про 
вищу освіту) 

Науковий ступінь, 
шифр і 

найменування 
наукової 

спеціальності, тема 
дисертації, вчене 
звання, за якою 

кафедрою 
(спеціальністю) 

присвоєно  

Стаж  
науково-

педагогічної 
та/або науково

роботи 

Інформація про наукову 
діяльність (основні публікації за 
напрямом, науково-дослідна 

робота, участь у конференціях і 
семінарах, робота з аспірантами 
та докторантами, керівництво 
науковою роботою студентів) 

Відомості про 
підвищення 

кваліфікації викладача 
(найменування 
закладу, вид 

документа, тема, дата 
видачі) 

Керівник 
проектної групи 

      

Шашкова  
Людмила  
Олексіївна  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Завідувач 
кафедри 
теоретичної 
і практичної 
філософії  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Київський 
державний 
університет ім. 
Т.Г. Шевченка, 
1984 р., 
спеціальність – 
філософія, 
кваліфікація – 
філософ, 
викладач 
філософських 
дисциплін  
 
 
 
 

Доктор  
філософських 
наук,  
2009 р., 
09.00.09 – 
філософія 
науки,  
тема дисертації  
«Наука і релігія у 
парадигмальному 
вимірі»;  
професор кафедри 
філософії 
гуманітарних 
наук.  
  

33 роки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Основним напрямом наукової 
діяльності є філософія і 
методологія науки,  
епістемологія, за якими 
опубліковані більше 130 
наукових і науково-
методичних праць: 6 
монографій,8 підручників і 
навчальних посібників, 80 
наукових статей.   
Брала участь у роботі понад 50 
міжнародних та  
всеукраїнських конференцій. 
Під керівництвом захищені 2 
докторських та 7 
кандидатських дисертацій; 16 
магістерських робіт.  
  

Наукове стажування 
у  Польсько-
українському центрі 
гуманітарних студій 
та Інституті 
філософії 
Зеленогурського 
університету 
(Польща, м. Зелена 
Гура), жовтень  
2018 р.  
 
 
 
 
 



 
 

Члени проектної 
групи 

      

Кононенко  
Тарас Петрович 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Завідувач 
кафедри  
історії 
філософії 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Київський 
державний 
університет 
імені Тараса 
Шевченка 
1989 р., 
спеціальність – 
філософія; 
кваліфікація – 
філософ, 
викладач 
філософії 
 
 
 
 
 

Доктор 
філософських наук, 
09.00.12 – 
українознавство 
(філософські науки), 
диплом 
ДД №000838, 
тема дисертації – 
«Українознавчі 
виміри 
філософської 
спадщини 
Г. Сковороди. 
Розвиток 
методології науки»; 
доцент кафедри 
історії філософії – 
атестат 
ДЦ №002285 

31 рік 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Основним напрямом наукової 
діяльності є філософія, включно з 
методологією наукових 
досліджень, історією філософії, 
проблемами гуманітарного 
знання, за яким опубліковані 
понад 150  наукових і науково-
методичних праць: 11 
монографій, 8 підручників і 
навчальних посібників, 70 
наукових статей. Брав участь у 
роботі  понад 50 міжнародних та  
всеукраїнських конференцій. 
Під керівництвом захищені 2 
докторські, 6 кандидатських 
дисертацій, 1 дисертація за ОНП 
«Доктор філософії» та 13 
магістерських робіт.  

Київський 
національний 
університет імені 
Тараса Шевченка,  
UGEN; JTI, KPMG - 
KNU Teach Week: 
«Курс підвищення 
кваліфікації та 
розвитку педагогічних 
компетентностей 
викладачів», 1 кредит, 
18-25 січня 2021 р. 
Сертифікат від 
25.01.21 р. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Хоменко  
Ірина Вікторівна 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Завідувач 
кафедри 
логіки 
 
 
 
 
 
 
 
 

Київський 
ордена Леніна 
державний 
університет ім. 
Т.Г. Шевченка,  
1982 р., 
філософія; 
Філософ, 
викладач 
філософських 
дисциплін 

Доктор 
філософських наук, 
09.00.06 – логіка, 
диплом ДН 003642; 
професор кафедри 
логіки, атестат ПР № 
000149; 
тема дисертації: 
«Підручник з логіки 
для юристів» 
 
 

33 роки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Основним напрямом наукової 
діяльності є логіка, теорія та 
практика аргументації, риторика, 
за якими опубліковані 185  
наукових і науково-методичних 
праць: 3 монографії, 20 
підручників і навчальних 
посібників, понад 120 наукових 
статей.  
Брала участь у роботі  понад 60 
міжнародних та  всеукраїнських 
конференцій. Під керівництвом 
захищені 2 докторські, 24 
кандидатські та 19 магістерських 
робіт. 

 

     



 
 

 
 
При розробці Програми враховані: 
1) вимоги проєкту освітнього стандарту за спеціальністю 033  Філософія за третім рівнем вищої освіти «доктор філософії»; 
2) рекомендації, викладені у звіті експертної групи та експертному висновку Галузевої експертної ради  03 Гуманітарні науки; 
3) рішення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти за наслідками розгляду акредитаційної справи щодо 

акредитації: акредитувати освітню програму з визначенням "зразкова". Рішення ухвалене на засіданні 23 лютого 2021 р., 
протокол № 3 (46). 

 
 

Маслікова Ірина 
Ігорівна 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Завідувач 
кафедри 
етики, 
естетики та 
культурології 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Київський 
національний 
університет 
імені Тараса 
Шевченка, 
2000 р., 
спеціальність –
філософія, 
кваліфікація - 
філософ, 
викладач 
філософських 
дисциплін 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Доктор 
філософських наук 
зі спеціальності 
09.00.07 етика, 
диплом ДД 
№009222. Доцент 
кафедри етики, 
естетики та 
культурології, - 
атестат 12ДЦ 
№035290; 
тема дисертації: 
«Спільне благо в 
контексті 
інституалізації 
соціальних практик: 
етико-філософський 
аналіз» 
 
 
 
 
 
 
 

15 років 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Основним напрямом наукової 
діяльності є етика, за якою 
опубліковані понад 70  наукових 
і науково-методичних праць: 3 
монографії (2 у співавторстві), 4 
навчальні посібники, 40 
наукових статей.  
Брала участь у роботі 5 
міжнародних наукових проектів, 
понад 50 міжнародних та  
всеукраїнських конференцій. 
Під керівництвом захищені 31 
бакалаврська та 10 
магістерських робіт. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ІПО КНУТШ 
підвищення 
кваліфікації 

навчально-методичних 
кадрів університету 
«Діяльність ВНЗ в 
умовах єдиного 
європейського 

освітнього простору» 
лютий-травень 2017 р 
Свідоцтво №KU 02-

70944/000297-17 
.  

КНУТШ підвищення 
кваліфікації за 

програмою «Роль 
гарантів освітніх 

програм у розбудові 
внутрішньої системи 
забезпечення якості 
освіти» листопад-
грудень 2020 р. 

Сертифікат №762-20 
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1. ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 
«Філософія» 
«Philosophy» 

зі спеціальності № 033 « Філософія» 
 

 
 

1 – Загальна інформація 
Ступінь вищої освіти та 
назва кваліфікації  

Ступінь вищої освіти: доктор філософії  
Спеціальність: 033 - філософія 
Освітньо-наукова програма: філософія 
 
Оbtained qualification: PhD Degree 
Program Subject Area: Philosophy 
Programme: Philosophy 
 

Мова навчання і оцінювання Українська  
Ukraine 

Обсяг освітньої програми Термін навчання 4 роки, 40 кредитів ЄКТС  
Тип програми Освітньо-наукова програма 

 
Повна назва закладу вищої 
освіти, а також структурного 
підрозділу у якому 
здійснюється навчання  

Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка, Україна 
Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine 
Філософський факультет 
Faculty of Philosophy  

Назва закладу вищої освіти, 
який бере участь у 
забезпеченні програми  

- 

Офіційна назва освітньої 
програми, ступінь вищої 
освіти та назва кваліфікації 
ВНЗ-партнера мовою 
оригіналу  

- 

Наявність акредитації 23 лютого 2021 
Цикл/рівень програми НРК України – 8 рівень,   

FQ-EHEA – третій цикл,  
ЕQF-LLL – 8 рівень 

Передумови Наявність освітнього ступеня магістра 
Форма навчання Очна, заочна.  
Термін дії освітньої програми 4 роки 
Інтернет-адреса постійного 
розміщення опису освітньої 
програми 

Сайт філософського факультету 
http://philosophy.univ.kiev.ua/ 
 

2 – Мета освітньої програми
Мета програми (з 
врахуванням рівня 
кваліфікації) 

Підготовка фахівців з філософії, здатних розв’язувати 
комплексні проблеми в галузі професійної та 
дослідницько-інноваційної діяльності у сфері філософії та 
гуманітаристики, що передбачає переосмислення наявних 
і створення нових цілісних знань та вдосконалення 
професійної практики. 

3 - Характеристика освітньої програми
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Предметна область (галузь 
знань / спеціальність / 
спеціалізація програми) 

03 - Гуманітарні науки  
033 - Філософія  
 

Орієнтація освітньої 
програми 

Освітньо-наукова академічна. 
Загальна освіта. 

Основний фокус освітньої 
програми та спеціалізації 

Проведення досліджень в галузі 03 гуманітарні науки за 
спеціальністю 033 філософія. Ключові слова: теоретична 
філософія, практична філософія, історія філософії, логіка, 
етика, естетика.  

Особливості програми Обов’язкова асистентська педагогічна практика. 
Комплексний іспит  зі спеціальності. 

4 – Придатність випускників  
до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 
працевлаштування 

Робочі місця в науково-дослідних освітніх закладах 
(науковий співробітник, молодший науковий співробітник, 
викладач закладу вищої освіти), керівники підрозділів у 
сфері освіти та виробничого навчання; вищі посадові 
особи громадських і самоврядних організацій; вищі 
посадові особи громадських організацій в соціально-
культурній сфері, органах державної влади.  
 

Подальше навчання Здобуття наступного наукового ступеня доктора наук. 
5 – Викладання та оцінювання

Викладання та навчання Теоретично-орієнтоване навчання і самонавчання.  
Оцінювання Іспити (усні, письмові), захист практики, захист 

дисертаційного дослідження на здобуття наукового 
ступеня доктор філософії з філософії. 

6 – Програмні компетентності
Інтегральна компетентність Здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі 

професійної та дослідницько-інноваційної діяльності у 
сфері філософії, що передбачає глибоке переосмислення 
наявних та створення нових цілісних знань та 
вдосконалення професійної практики. 

Загальні компетентності (ЗК) 1. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 
2. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 
3. Здатність працювати в міжнародному контексті. 
4. Здатність розробляти проекти та управляти ними. 

Фахові компетентності 
спеціальності (ФК) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Здатність виконувати оригінальні дослідження, досягати 
наукових результатів, які створюють нові знання у 
філософії та дотичних до неї міждисциплінарних напрямах 
і можуть бути опубліковані у провідних наукових 
виданнях з філософії та суміжних галузей. 
2. Здатність усно і письмово презентувати та обговорювати 
результати наукових досліджень українською та 
іноземною мовами, глибоке розуміння іншомовних 
наукових текстів за напрямом досліджень. 
3. Здатність застосовувати методи філософського і 
міджисциплінарного дослідження, виявляти їх евристичні 
можливості та межі, використовувати релевантний  
дослідницький інструментарій. 
4. Здатність здійснювати науково-педагогічну діяльність у 
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вищій освіті, володіти сучасними методиками викладання.  
5. Здатність дотримуватись етики досліджень, а також 
правил академічної доброчесності в наукових 
дослідженнях та науково-педагогічній діяльності. 

7 – Програмні результати навчання
Програмні результати 
навчання 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Мати передові концептуальні та методологічні знання з 
філософії і на межі предметних галузей, а також 
дослідницькі навички, достатні для проведення наукових і 
прикладних досліджень на рівні світових досягнень з 
філософії, отримання нових знань та здійснення інновацій. 
2. Вільно презентувати та обговорювати з фахівцями і 
нефахівцями результати досліджень, наукові та прикладні 
проблеми філософії державною та іноземною мовами, 
кваліфіковано відображати результати досліджень у 
наукових публікаціях у провідних міжнародних наукових 
виданнях. 
3. Ефективно застосовувати у фаховій діяльності знання 
основних положень теоретичної і практичної філософії, 
історії світової та вітчизняної філософської думки, а також 
основних напрямів та провідних тенденцій у сучасній 
світовій філософії. 
4. Формулювати і перевіряти гіпотези; використовувати 
для обґрунтування висновків належні докази, зокрема, 
результати теоретичного аналізу, прикладних досліджень, 
наявні літературні дані; аналізувати  досліджувану 
проблему з урахуванням широкого інтелектуального та 
соціокультурного контекстів. 
5. Планувати і виконувати теоретичні дослідження з 
філософії  та дотичних міждисциплінарних напрямів з 
використанням сучасного інструментарію, критично 
аналізувати результати власних досліджень і результати 
інших дослідників у контексті усього комплексу сучасних 
знань щодо досліджуваної проблеми. 
6. Глибоко розуміти загальні принципи та методи 
філософських наук, а також методологію наукових 
досліджень, застосувати їх у власних дослідженнях у сфері 
філософії та у викладацькій практиці. 
7. Не допускати академічної недоброчесності у наукових 
дослідженнях та сфері викладацької діяльності. 
 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 
Специфічні характеристики 
кадрового  забезпечення 

Значна частина викладачів володіє англійською та 
німецькою мовами на рівні В2, що дозволяє 
впроваджувати в освітній процес новітні англомовні та 
німецькомовні дослідження з філософії. 
 Участь у програмі беруть запрошені спеціалісти НАН 
України.

Специфічні характеристики 
матеріально-технічного 
забезпечення 

Для вивчення іноземних мов використовуються 
лінгафонний кабінет філософського факультету; доступ до 
мережі інтернет, зокрема до науково-метричних баз та 
реферативної бази даних SCOPUS забезпечується 
електронною бібліотекою факультету; для презентацій 
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активно використовуються мультимедійні аудиторії 
факультету. 

Специфічні характеристики 
інформаційного та 
навчально-методичного 
забезпечення 

Основним джерелом інформаційного забезпечення є 
кабінет філософії та електронна бібліотека філософського 
факультету; e-learning – система електронного навчання 
філософського факультету  
(режим доступу: http://www.e-philosophy.kiev.ua/) 
Платформа дистанційної освіти філософського 
факультетуhttps://philosophy.univ.org.ua/ 
 

9 – Академічна мобільність 
Національна кредитна 
мобільність 

--- 

Міжнародна кредитна 
мобільність 

Зеленогурський університет (Польща), Констанський 
університет (Німеччина) на умовах конкурсу. 

Навчання іноземних 
здобувачів вищої освіти 

На загальних підставах. 

 
 
 
 

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

 
 

2.1.  Перелік компонент ОП 
 

 

Код н/д Компоненти освітньої програми  
(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), 

практики, кваліфікаційна робота) 

Кількість 
кредитів 

Форма 
підсумк. 
контролю 

1 2 3 4 
Обов’язкові компоненти ОП 

 
ОК 1. Академічне письмо англійською мовою (English academic 

writing) 
3 іспит ІІ р.н. 

ОК 2. Філософія науки та інновацій 7 іспит І р.н. 
ОК 3. Асистентська педагогічна практика 10 диференційов

аний залік  
ІІ р.н. 

ОК 4. Перспективи філософсьуих знань: концепції та 
методології. 
Perspectives of philosophical knowledge: concepts and 
methodologies 

5 іспит І р.н. 

ОК 5. Філософія в сучасному світі 3 іспит І р.н. 
Загальний обсяг обов'язкових компонент:  28 

 Вибіркові компоненти  ОП  
Вибірковий блок 1 (аспірант  обирає одну дисципліну) 

Ознайомитись  з переліком дисциплін вибіркового блоку 1 можна за посиланням: 
 http://asp.univ.kiev.ua/index.php/osvitno-naukova-prohrama-pidhotovky-doktora-filosofii/181-anotatsii-

dystsypliny-vilnoho-vyboru-aspiranta-dva 
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ВБ 1.1. Перелік 1 (дисципліни загальноуніверситетського вибору) 4 іспит І р.н. 

Вибірковий блок 2 (аспірант обирає дві дисципліни) 
ВБ 2.1. Теоретична філософія 4 іспит ІІ р.н. 
ВБ 2.2. Практична філософія  іспит ІІ р.н. 
ВБ 2.3. Експериментальна філософія  іспит ІІ р.н. 
ВБ 2.4. Контекстуалізм в сучасній філософії  іспит ІІ р.н. 
ВБ 2.5. Сучасні проблеми онтології   
ВБ 2.6. Парадигмальні виміри історико-філософської науки   іспит ІІ р.н. 
ВБ 2.7. Студії з історії філософії: гуманітарні виміри Модерну  іспит ІІ р.н. 
ВБ 2.8. Історико-філософська типологія сучасних концепцій 

філософії 
 іспит ІІ р.н. 

ВБ 2.9. Статус філософії освіти у сучасній філософії  іспит ІІ р.н. 
ВБ 2.10. Логіка філософської аргументації  іспит ІІ р.н.  
ВБ 2.11 Філософська логіка  іспит ІІ р.н. 
ВБ 2.12 Міждисциплінарні засади в предметному полі естетики  іспит ІІ р.н. 
ВБ 2.13 Етичні аспекти сучасного суспільного дискурсу  іспит ІІ р.н. 
ВБ 2.14 Трансдисциплінарні пізнавальні стратегії нелінійної 

науки 
 іспит ІІ р.н. 

ВБ 2.15. Сучасні тенденції розуміння пізнавальних практик науки  іспит ІІ р.н. 
ВБ 2.16 Методологія дослідження історії української філософії  іспит ІІ р.н. 

Загальний обсяг вибіркових компонент: 12 
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 40 
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Структурно-логічна схема ОП 
 

Виконання дисертаційного 
дослідження 

Комплексний іспит зі спеціальності 
Захист дисертаційної роботи доктора філософії  

Асистентська педагогічна практика (ОК) 

Вибірковий блок 1 
Перелік 1 (дисципліни загальноуніверситетського вибору) (ВБ) 

Філософія в сучасному світі (ОК) 
І рік навчання 

ІІ рік навчання 

ІІІ рік навчання 

ІV рік навчання 

Філософія науки та інновацій (ОК) 

Академічне письмо англійською мовою 
 (English academic writing) ОК 

Perspectives of philosophical know-
ledge: concepts and ethodologies (ОК) 

Практична філософія (ВБ) Експериментальна філософія 
(ВБ) 

Контекстуалізм в сучасній 
філософії (ВБ) 

Сучасні проблеми онтології 
(ВБ) 

Парадигмальні виміри 
історико-філософської науки 

(ВБ)

Студії з історії філософії: 
гуманітарні виміри Модерну   

(ВБ)

 (ВБ) 

Статус філософії освіти в 
сучасній філософії   (ВБ) 

Логіка філософської 
аргументації (ВБ) 

Філософська логіка (ВБ) 
 

Міждисциплінарні засади в 
предметному полі естетики  

(ВБ) 

Сучасні тенденції розуміння 
пізнавальних практик науки 

(ВБ)

Методологія дослідження 
історії української філософії 
(ВБ)

Трансдисциплінарні 
пізнавальні стратегії 
нелінійної науки (ВБ) 

Етичні аспекти сучасного 
суспільного дискурсу (ВБ) 

Теоретична філософія (ВБ) 
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3. Форма  атестації  здобувачів  вищої  освіти  
  
Атестація  здобувачів  освітнього  рівня  доктора  філософії  здійснюється  у  

формі  публічного  захисту  дисертаційної  роботи .  Додатковою  формою  атестації  
здобувачів  освітнього  рівня  доктора  філософії  є  комплексний  іспит  зі  
спеціальності .  Атестація  передбачає  оцінювання  відповідності  засвоєних  
здобувачами  рівня  та  обсягу  знань ,  умінь ,  інших  компетентностей  вимогам  
стандартів  третього  освітньо-наукового  рівня  вищої  освіти  в  галузі  
гуманітарних  наук  за  спеціальністю  «033 – Філософія».  

Атестація  завершується  видачею  документу  встановленого  зразка  про  
присудження  ступеня  PhD  із  присвоєнням  кваліфікації:  Доктор  філософії .  

Дисертація  на  здобуття  ступеня  доктора  філософії  є  самостійним  
розгорнутим  дослідженням ,  що  пропонує  розв’язання  комплексної  проблеми  в  
сфері  філософії  або  на  її  межі  з  іншими  спеціальностями ,  що  передбачає  
глибоке  переосмислення  наявних  та  створення  нових  цілісних  знань  та/або 
професійної  практики .  Виконання  кваліфікаційної  роботи  передбачає  не  тільки  
поглиблення ,  закріплення  та  застосування  теоретичних  знань  та  розвиток  
професійних  навичок ,  отриманих  за  час  навчання ,  а  й  виявлення  здатності  
обрати  тему  наукового  дослідження ,  обґрунтовувати  дослідницьку  мету  і  
завдання ,  аналізувати  наукове  проблемне  питання ,  яке  стало  предметом  
дослідження;  формулювати  висновки  й  узагальнення;  визначати  теоретичне  
значення  одержаних  результатів ,  окреслювати  перспективи  подальших  
досліджень  проблеми .   

Метою  захисту  дисертаційної  роботи  доктора  філософії  є  встановлення 
відповідності  рівня  професійної  підготовки  здобувача  вимогам  третього  
(докторського) рівня  вищої  освіти  в  галузі  гуманітарних  наук  за  спеціальністю  
033 Філософія .  Захист  дисертаційної  роботи  доктора  філософії  відбувається  у  
відкритому  режимі  (публічно).  Дисертаційна  робота  має  відповідати  вимогам ,  
встановленим  законодавством .  Дисертаційна  робота  не  повинна  містити  
академічного  плагіату,  фальсифікації ,  фабрикації .  Дисертаційна  робота  має  
бути  розміщена  на  сайті  Київського  національного  університету  імені  Тараса  
Шевченка .  
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4. МАТРИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОГРАМНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 
КОМПОНЕНТАМ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ  
 
 
 

 ОК 
1 

ОК 
2 

ОК 
3 

ОК 
4 

ОК 
5 

ВБ 
1.1 

ВБ 
2.1 

ВБ
2.2

ВБ 
2.3

ВБ 
2.4

ВБ 
2.5

ВБ 
2.6

ВБ 
2.7

ВБ 
2.8

ВБ 
2.9

ВБ 
10 

ВБ 
11 

ВБ 
12 

ВБ 
13 

ВБ 
14 

ВБ 
15 

ВБ 
16 

ЗК 1  +  + + +  + + + + + +  + + + + + +  + 
ЗК 2  +  +  + + + +  + + + + + + +  + + + + 
ЗК 3 + +  + +                  
ЗК 4 + +  + +   + +     +         
ФК 1 +  + + + + + + + + + + +  + + + + + + + + 
ФК 2 + + +  + + + + + +  +  + + +  + + + +  
ФК 3  + + +  + +  + + + + + + + + + + + + + + 
ФК 4   +           +         
ФК 5 + + + + + + +  + + + + +  + + + +  + + + 

 
 

5. МАТРИЦЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ (ПРН)  
ВІДПОВІДНИМИ КОМПОНЕНТАМИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

 
 ОК 

1 
ОК 

2 
ОК 

3 
ОК 

4 
ОК 

5 
ВБ 
1.1 

ВБ 
2.1 

ВБ
2.2

ВБ 
2.3

ВБ 
2.4

ВБ 
2.5

ВБ 
2.6

ВБ 
2.7

ВБ 
2.8

ВБ 
2.9

ВБ 
10 

ВБ 
11 

ВБ 
12 

ВБ 
13 

ВБ 
14 

ВБ 
15 

ВБ 
16 

ПРН 1  + + + + + + + + + +  + +  + + + +  +  
ПРН 2 +  + + + + +  + +  + + + +  + + + + + + 
ПРН 3  + +  + + + + + + + + +  + + + +  + + + 
ПРН 4  + + + +   + +  + + + + + + +  +  +  
ПРН 5  +  + + + +   + + + +  + + + + + + + + 
ПРН 6  + + +  + + + + + + + + + + +\ + + + +  + 
ПРН 7   + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
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