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П Е Р Е Д М О В А

Розроблено робочою групою у склад!:

Пр1звище, iM ’n, 

по батьков1 
кер1вника та 

члешв проектноУ 
групп

Найменування 
посади 

(для cyM icH H K iB  

—  Micne 
основноУроботи, 

найменування 
посади)

Найменування 
закладу, який 

закшчив викладач 
(p iK  закшчення, 

cneuiajibHicTb, 
квaлiфiкaцiя 

згщно 3 
документом про 

вищу освггу)

Науковий ступ1нь, 
шифр i 

найменування 
науковоУ 

спеш альносп, 
тема дисертащУ, 
вчене звання, за 
якою кафедрою 
(спешальшстю) 

присвоено)

Стаж 
науково- 
педагог1ч 
h o i  та/або 
науково!’ 
роботи

1нформащя про наукову 
д!яльн1сть (основн1 публшацп за 

напрямом, науково-дослщна 
робота, участь у конференщях i 

сем1нарах, робота з асшрантами 
та докторантами, кер1вництво 
науковою роботою студент1в)

Вщомост1 про 
пщвищення 
квал1ф1кащУ 

викладача 
(найменування 

закладу, вид 
документа, 
тема, дата 

видач1)

Влялько
1лля
Володимирович
(кер1вник)

доцент 
кафедри 
пор1вняльного i 
европейського 
права

КнУвСЬКИЙ 
нащональний 
ушверситет iMeHi 
Тараса Шевченка, 
2005 p iK , диплом 
маг1стра з 
вщзнакою (повна 
вища o c e iT a  за 
спещальшстю 
«М1жнародне 
право») юрист- 
м1жпародник. 
перекладач з 
шмецькоУ мови

Кандидат 
юридичних наук, 
12.00.11 -  
м!жнародне 
право,

«Правове 
регулювання 
державних 
закуп!вель в GC», 
доцент, кафедра 
пор1вняльного i 
европейського 
права

Стаж
викладац
ЬК01

роботи - 
7 рок1в,

науково!’ 
роботи -  
11 роюв

Автор близько 25 наукових 
праць
Основн1 публшацп:

1. Влялько I. В. Актуальш 
аспекта 1нтеграци Украши у 
в1зовий прост1р СС; сп1вавтор 
колективноТ монографп
«УкраУна в М1Жнародних 
1нтеграц1йних процесах»; розд1л 
3.7. -  С. 447-461 / авт. кол.; за 
ред. В.В. Коп1йки. -  К.: ВПЦ 
«КиУвський ун!верситет», 2015. 
-  575 с.
2. Влялько I. В. Сшвавтор 
тдручн ика «Свропейське 
право: право Свропейського 
союзу»; кн. друга: Матер1альне 
право, роздш 1 та 7. -  С. 7-35; 
281 -322 / авт. кол.; за заг. ред. 
B.I. Муравйова. -  К.: 1н Юре,
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2 0 1 5 .-4 5 6  с.
3. Влялько I. В. Парадигми 
публ1чних закушвель 
(пор!вняльно-правовий аспект). 
— С. 478-502. Становления та 
розвиток науки европейського 
права в УкраТш. Liber Amicorum 
до 70-р1ччя проф. В.
Муравйова: монограф!я / за заг. 
ред. К. Смирново!'. -  Одеса: 
Фешкс, 2017. -  504 с.
Брав участь у 12 м1жнародних 
та в1тчизняних науково- 
практичних конференц1ях; 
керуе процесом написания 
дипломних роб1т (2 особи).

Смирнова
Ксешя
Володимир1вна

професор
кафедри
пор1вняльного i
европейського
права

КшВСЬКИЙ 
нащональний 
ушверситет iMeHi 
Тараса Шевченка, 
2002 р., мапстр 
м1жнародного 
права, перекладач з 
англшсько! мови

доктор юридичних 
наук, 12.00.11 -  
м1жнародне право, 
«Правовий 
порядок
конкурент!' в 
Свропейському 
Союз1 (HOBiTHi 
тенденщ!’
розвитку)», доцент 
кафедри
пор1вняльного i
европейського
права

15 рок1в

Автор близько 100 наукових
публжацш
Основт публжаци:
1. Smyrnova К. The concept o f 
soft law in the European Union / 
Panstwo i pravo wobec 
wspolczesnych wyzwan. 
Integracja europejska i stosunki 
miedzynarodowe. T.V. -  Torun: 
Wydawnictwo Adam Marszalek, 
2012. -  P. 168-176.
2. Смирнова К.В. Правове 
регулювання конкурент!' в 
Свропейському Союзк теор1я i 
практика : монограф1я / К.В. 
Смирнова. -  Одеса : Фешкс. 
2 0 1 5 .-4 3 2  с.
Брала участь у бшьш шж 70

Стажування в 
Ататюркськом 
у ушверситет1 
(Туреччина, 
2015 р., 
почесний 
сертифшат); 
Стажування в 
У ш верситеп 
Крист1ана 
Альбрехта м. 
Кшь,
Н 1меччина 
(2016 р.. 
дов1дка)

7



1\пжнародних i нацюнальних 
науково-практичних 
конференц1ях. С науковим 
кер1вником з написания 
курсових p o o iT  та керуе 
роботою acnipaHTiB (4).

При розробш проекту Програми враховаш вимоги проекту освггнього стандарту спешальностс «293 Mi-жнародне право» за р1внем 
«мапстр».
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1. ПРОФ1ЛБ OCBITHbOI ПРОГРАММ
«Свропейське б1знесове право» 

«European Business Law»
3i спещальностд 293 «М1жнародне право»

1 -  Загальна шформащя
Ступшь вищо1 освгги та назва 
квал1фжацп

Ступшь вищо1 осв1ти: М апстр 
Спещальшсть: 293 -  М1жнародне право 
Освггня програма: Свропейське б1знесове право 
Obtained qualification: Master Degree 
Program Subject Area: International Law  
Programme: European Business Law

Мова(и) навчання i оцшювання Англшська
English

Обсяг освггньоУ программ 90 кредит1в CKTC, 
термш навчання 1,5 роки

Тип программ Освггньо-професшна
Повна назва закладу вищо¥ освгти, а 
також структурного пщроздшу у 
якому здшснюеться навчання

Кшвський нащональний ушверситет iMeHi Тараса 
Ш евченка
1нститут м1жнародних вщносин
Taras Shevchenko National University o f  Kyiv
Institute o f  International Relations

Назва закладу вищо1 освгги який бере 
участь у забезпеченш програми
(заповнюеться для програм подвшного i 
стльного дипломування)

Офщшна назва осв1тньоТ програми, 
ступшь вищоУ освгти та назва квал1ф1кацн 
ВНЗ-партнера мовою орипналу
(заповнюеться для програм подвшного i 
сшльного дипломування)

HaflBnicTb акредитацп М1н1стерство осв1ти i науки, молод1 та спорту 
Украши, Украша, 2013 piK (наказ МОН Украши вщ 
30.04.2013 р. № 1480-л)

Цикл/р1вень програми НРК Украши -  8 pieeHb, 
FQ-EHEA -  другий цикл, 
EQF-LLL -  7 р1вень

Передумови Р1аявшсть осв1тнього ступеня бакалавра або 
спещалюта

Форма навчання денна
Термш дн освггньо1 програми 5 роюв
1нтернет-адреса постшного 
розмщ ення опису освггиьо1 
програми

http://w w w .iir.edu.ua/education/english_m asters_progra
m s/european_business_law /

2 -  Мета освггньо! програми
Мета програми (з врахуванням  
рiвня квал1фнсаци)

Пщготовка висококвал|ф1кованих фах1вщв з 
европейського права, яю володпоть 
фундаментальними знаниями i практичними 
навичками з европейського i .шжнародного права та 
яю здатш застосовувати отримаш знания в 
професшнш д1яльност1

3 - Характеристика освлгньо! програми
Предметна область (галузь знань / М1жнародш вщносини / М1жнародне право /
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спещалыпсть / спеицал1защя 
программ)

Свропейське б1знесове право

O picH Tauin освггньо1 программ Освпньо-професш на прикладна

Основний фокус oceiTHboi программ 
та спещал 1зацп

Спещальна осв1та за спещальшстю м1жнародне 
право з акцентом на европейське б1знесове право. 
Ключов1 слова: европейське право, м1жнародне 
право, м1жнародш вщносини.

Особливое™ программ Рейтингове оцшювання о с в т п х  та шновацшних 
досягнень учасниюв освггнього процесу. 
Обов’язкова переддипломна практика.

4 -  Придатнкть випускниюв  
до працевламггування та подальшого навчанпя

Придатшсть до працевлаштування Працевлаштування в органах державно!’ влади 
Украши i за кордоном, юридичних компашях та 
ф1рмах, м1жнародних урядових та неурядових 
оргашзащях на посадах юрист1в та анал1тиюв, 
вщповщальних за анагпз та обробку правово!’ та 
б1знесово1 шформацн, прийнятгя кер1вних pinieHb у 
сфер1 европейського права та м1жнародних 
вщносин, а також юридичним представником 
iHTepeciB юиента.

Подальше павчанмя Можливють продовження осв1ти на третьому piBHi 
вищо’1 осв1ти, пщвищення квал1фкацп й отримання 
додатково!’ осв1ти за сертиф1кованими програмами 
та програмами шслядипломного навчання, а також 
навчання впродовж життя.

5 -  Викладанмя та оцшювання

Викладання та навчаммя Загальний стиль навчання -  студенто-центрований. 
Лекци, семшари, самостшна робота, практичш 
заняття, консультацп з викладачами. Пщ час 
останнього року навчання половина часу надаеться 
для написания мапстерсько! роботи, яка 
презентуеться та обговорюеться за участ! 
викладач1в.

Оцшювання Письмов1 та ycHi юпити, залки , диференцшований 
3aniK, модульш контрольш роботи, комплексний 
квашфшацшний юпит з европейського б!знесового 
права, захист мапстерсько’У роботи.

6 -  Програмш компетентное™

1нтегральна компетентшеть Здатшсть розв’язувати як складш спещагпзоваш 
завдания так i практичш правов1 та б1знесов1 
проблемш питания, здшснювати юридичний анал1з 
конкретиих питань у сфер1 м1жнародних вщносин 
пщ час професшно’У д!яльност1 або у nponeci 
навчання, з урахуванням низки правових та 
економ1чних умов.

Загальш компетентное™ (ЗК) ЗК 1. Здатшсть до абстрактного мислення, 
анал1зу та синтезу, генерування нових щей, 
виявлення та вирш ення проблем pi3Horo р1вня 
складности
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ЗК 2. Здатшсть усвщомлення особливостей своеТ 
професшно!' д1яльноеп у р!зних сферах, приймати 
обгрунтоваш ршення та усвщомлювати i'x правовц 
полггичш та ei<OHOMi4Hi наслщки

ЗК 3. Здатнють працювати в командк вм1ти брати 
на себе вщповщальнють, мотивувати колет та 
керувати роботою пщлеглих для досягнення 
поставлених цшей

ЗК 4. Здатнють до пошуку, оброблення та анал1зу 
шформацп з р1зних джерел, вюпочно з шоземними, в 
иоеднанш з навичками використання новггшх 
шформацшних i комушкацшних технолопй

ЗК 5. Здатнють спшкування з представниками 
шших ирофесш та шших галузей знань i вид1в 
eKOHOMiHHOi й правово '1 д1яльност1, а також здатнють 
працювати з шоземними фах1вцями, зокрема з СС

Ф а\ов 1 компетентност! 
спещальност! (ФК)

ФК 1. Здатнють використовувати спещал!зоваш 
знания щодо конкретних галузей регулювання 
европейського права

ФК 2. Здатнють представляти на високому 
фаховому piBHi в якоеп юриста-м1жнародника та 
фах1вця з права СС, штереси як приватних oci6, так 
i держави у м1жнародних вщносинах

ФК 3. Здатнють анал!зувати етапи розвитку 
Евросоюзу, м!жнародних лпжурядових оргашзацш 
та штеграцшних об’еднань

ФК 4. Здатнють визначати змют, мету та 
юридичну природу акт1в права Свросоюзу, 
нацюнальних нормативно-правових акт1в, 
м!жнародних договор1в та шших м1жнародних 
докумешлв

ФК 5. Здатнють прогнозувати тенденщ 1 розвитку 
права GC та нацюнального права.

ФК 6. Здатнють оцшювати мехашзми та 
наслщки 1мплементацп норм права GC та 
м1жнародного права в нацюнальну правову систему 

ФК 7. Здатнють до формування пропозицш щодо 
вдосконалення нацюнального правотворчого 
мехашзму з врахуванням досягнень права GC

Ф1К 8. Здатнють до навчання та пщвищення 
р1вня власно’1 квал1фжацп

7 -  Програмш результата навчання

Програмн1 результата навчання ПРН 1. Демонструвати знания i навички щодо 
c n o c o 6 iB  та метод!в вир!шення конкретних правових 
та економ1чних проблемних питань як на 
м1жнародному piBHi, зокрема европейському, та i 
нацюнальному; щодо грунтовного анал1зу правових 
концепцш та б!знесових схем, продукування нових 
щей та пщход1в для розв’язання практичних завдань 
3i сфери професшно '1 д!яльност1

ПРН 2. Приймати обгрунтоваш ршення в 
правотворчш га правозастосовчш сферах юридично1 
д1яльносп, усвщомлюючи i'x правов1 та економ1чш



наслщки для р1зних суб’ект1в як на м1жнародному 
piBHi, зокрема европейському, так i нащональному 

ПРН 3. Демонструвати лщерсыа навички у 
здшсненш наукового та прикладного анал1зу 
особливостей м1жнародного права та права СС, 
вм 1ти брати на себе вщповщальшсть за результата, 
мотивувати колег та керувати роботою пщлеглих 
для досягнення поставлених цшей

ПРН 4. Розум1ти м1жнародно-правову ситуашю, 
зокрема на piBHi  GC, використовувати p i3Hi  джерела 
шформацп, в тому чиош заруб1жш, зокрема за 
допомогою новш пх шформацшних i 
комунжацшних технолопй, для з ’ясування обставин 
i фаютв, надання м1жнародно-правовоУ оцшки 
под1ям 3i сфери мiжнapoдниx вщносин

ПРН 5. Демонструвати навички комунжашй з 
представниками шших професш та шших галузей 
знань i вщцв економ 1чно1 й правово'! д!яльност1 на 
нащональному та м1жнародному р1внях, а також 
здатшсть працювати з фах1вцями GC

ПРН 6. Застосовувати одержан! знания й умшня 
з м1жнародного, зокрема европейського права та з 
м1жнародних вщносин для вирш ення практичних 
завдань

ПРН 7. Здшснювати професшне представництво 
ф1зичних та юридичних oci6 i державних оргашв в 
1ноземних державах, в шститутах та органах 
Свросоюзу, двосторонтх органах \пжпародних 
оргашзацш, на м1жнародних конференц!ях; 
анашзувати полггичш, економ1чш й iHmi ризики, 
пов’язаш з под1ями м1жнародно-правового 
характеру; анал1зувати шформацпо про стан 
м1жнародних вщносин, зовшшньо'! пол1тики 
Украши та складати аналггичш довщки та зв1ти з 
посиланням на норми м1жнародного й 
нащонального права

ПРН 8. Анал1зувати i впроваджувати на практищ 
мехашзм 1мплементацй акпв права Свропейського 
Союзу, м1жнародних м1журядових оргашзацш та 
штеграцшних об’еднань у нацюнальну правову 
систему

ПРН 9. Визначати змют та юридичну природу 
нацюнальних нормативно-правових акт1в, 
м1жнародних договор1в та угод, виявляти кол1зп м1ж 
нормами м1жнародних договор1в, нормами права СС 
та актами нащонального законодавства, а також 
пропонувати конкретш шляхи i'x вир1шення

ПРН 10. Виявляти в под1ях i фактах 
м!жнародно- правових вщносин, зокрема м1ж 
У краТною та СС, тенденцн та законом ipHoeri, 
анагпзувати i’x, визначати пов’язаш можливост1 та 
ризики

ПРН 11. Усвщомлювати мехашзм та наслщки
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1мплементацн норм м!жнародних договор1в, зокрема 
м1ж Украиною та GC, акт1в м!жнародних 
м1журядових оргашзацш, pinierib м1жнародних суд1в 
у нацюнальний правопорядок

ПРН 12. Готувати проекта м1жнародних 
договор1в та аюив нацюнального законодавства, 
демонструвати вмшня усувати суперечносп м1ж 
р1зними нормативними документами, заповнювати 
прогалини в механ1зм1 м1жнародно-правового 
регулювання, надавати пропозицн з приведения 
норм в1тчизняного законодавства у вщповщшсть до 
норм европейського права

ПРН 13. Усвщомлювати необхщшсть навчання 
впродовж життя та пщвищення р!вня власно '1 

професшно! квал1фшацп
8 -  Ресурсне забезпечеиня реал1зацн програми

Специ(|нчш характеристики  
кадрового забезпечеиня

Навчальний процес забезпечують викладач1, перш 
за все, кафедри пор1вняльного i европейського 
права, а також шших кафедр 1нституту м1жнародних 
вщносин: кафедри м1жнародного приватного права, 
кафедри ii-юземних мов. Передбачене залучення 
прац1вник1в з мшютерств та вщомств Украши, 
сш вробкнию в м1жнародних оргашзацш, 
украшських та закордонних б1знес-структур для 
читання лекцш та проведения майстер-клаав.

Специф1чш характеристики
матер1ально-техшчного
забезпечеиня

Осв1тня пщготовка здшснюеться на 6a3i 1нституту 
м1жнародних вщносин Кшвського нацюнального 
ушверситету iMeHi Тараса Ш евченка. Ус1 види 
занять, що передбачеш навчальним планом, повною 
Mipoio забезпечеш необхщними навчальним 
площами, техшчними засобами у вщ повщ ноеп до 
вимог робочих навчальних програм.

Специф1чш характеристики  
шформацшиого та навчально- 
методичного забезпечеиня

Наявнють в робочих програмах деяких навчальних 
дисциплш завдань з вир1шення кейс1в (гшотетичних 
судових справ) та забезпечеиня студенев фабулами 
цих справ

9 -  Академ1чна мобшьшсть

Нацюнальна кредитна мобшьшсть
1УПжнародна кредитна мобшьшсть
Навчання шоземних здобувач1в 
вищо! осв1ти

За умови володшня англшською мовою на piBHi, що 
вщповщае Загальноевропейським рекомендащям з 
мовно! ocBira.

13



2. ПЕРЕЛ1К КОМ ПОНЕНТ ОСВГГНЬО-ПРОФЕСШ НО! 
ПРОГРАММ ТА IX ЛОГ1ЧНА ПОСЛ1ДОВН1СТЬ

2.1. Передiк компонент ОП
Код н/д Компоненти освггньоУ програми 

(навчалы-п дисциплши, курсов! проекти (роботи). 
практики, кваш фжацш на робота)

К1лЫ<1СТЬ 
кредит! в

Форма 
ГПдсумково- 
го контролю

1 2 оJ 4
1. Обов’язкчми компоненти ОП

ОК 1. Еконо1\пчне право Свропейського Союзу 6,0 icilUT
(Ж  2. Виконання мапстерськоУ роботи 12,0 за х ист
О КЗ. М1жнародн! мехашзми виршення cnopie 4,0 icnHT
ОК 4. Практикум перекладу (украУнсыса мова) 14,0 icilHT

ОК 5. Пор1вняльне та м1жнародне податкове право 3,0 icnHT
О К 6. Юридичний практикум з актуальних питань права СС 3,0 icTIHT
ОК 7. OiHaHcoBi 1нструменти та банювське регулювання в СС 3,0 icnHT

ОК 8. Антимонопольне право СС 4,0 icriHT

ОК 9. Методолопя наукових досл1джень в галуз1 европейського 
права

3,0 зал i к

ОК 10. Правове регулювання державних закуп1вель та державноУ 
допомоги в СС

3,0 зал i к

ОК 11. Трудове та сощальне право СС 4,0 зал i к

ОК 12. Науково-виробнича (переддипломна) практика 9.0 диференцтов 
аний зал i к

Загальний обсяг обов'язкових компонент: 68,0 12
3. Bnoipkoiii компоненти ОП *

Bu6ip блоками
Bu6ip з перелжу (студент обирас 2 обо бтьше дисципл'т з кожного пере.ику)

Bu6ip блоками
Перел1к № 1

ВБ 1. Правове регулювання транзакц1й та м1жнародна торг1вля 
товарами

3,0 icriHT

ВБ 2. 1УПжнародне корпоративне та 1нвестиц1йне право 4,0 зал i к

ВБ. 3. Свропейське право компан1й 4,0 icnuT

Всього 11,0 3
..................... .............J

Bu6ip з переливу (студент обирас I дисциплту з кожного перелжу)
ПерелЫ № 1 4,0 зал i к

ВБ 4. Адвокатура та юридична практика 4,0 залп<

Юридичний документообн та практикум користування 
европейськими базами даних

4,0 зал i к

Всього 4,0 1
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Перел'т№ 2 4,0 зал i к

ВБ 5. Правове регулювання жтелектуальноТ власносп та 
шовацш в 6i3Heci

4,0 зал i к

М1жнародне гмдприемництво 4,0 залп<

Всього 4,0 1
TlepeniK № 3 3,0 зал i к

ВБ 6. Правове регулювання сгмльноУ тори вел ьноТ полггики GC 3,0 зал i к
Економ1чний анал1з права УкраТни та GC 3,0 зал i к
Всього 3,0 I

Загальний обсяг виб1ркових компонент: 22,0 6

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ OCBITHbOI ПРОГРАМИ 90 19



2.2. Структурно-лопчна схема ОП
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3. ФОРМА АТЕСТАЦН ЗДОБУВАЧ1В ВИЩ 01 ОСВ1ТИ

Атестащя випускниюв освггньоУ програми «Свропейське б1знесове право» 
спещ альносп 293 «М1жнародне право» проводиться у форм1 комплексного квал1ф!кацшного 
icnHTy з европейського б!знесового права, публ1чного захисту квал1ф1кацшноУ мапстерськоУ 
роботи та завершуеться видачою документу встановленого зразка. Пюля закшчення 
навчання за мапстерською  програмою iH03eMHi студента отримують професшну 
квал!ф1кац1ю юрист-м1жнародник, а украТнсью студента -  професшну квал1фжащю юрист- 
м!жнародник та перекладач з англшськоУ мови.

Умови присвоения ирофесшноУ квал1фшащУ юрист-м1жнародник:

1. Проходження науково-виробничоУ (переддипломноУ) практики.
2. Обрання спещал1зованого блоку дисциплш i3 навчального плану та отримання 

середнього балу не нижче «75» за пщсумками складання Bcix дисциплш, яю до нього 
включеш.

3. Отримання не нижче 75 бал1в на комплексному квал1фжацшному юпит1 за 
осв1тньою програмою

Умови присвоения професшиоУ квал1фжащУ перекладач:

1. Отримання не нижче 75 6aniB на квал1фкацшному юпит1 «Теор1я та практика 
перекладу»

Комплексний квал1ф1кащйний юпит з европейського б1знесового права здшснюеться у 
письмовш форм1 шляхом надання вщповщей на поставлен! питания та розв’язання 
практичних завдань (казуав) з европейського б1знесового права. Пщ час оцшювання 
иерев1ряються таю програми! результата навчання: ПРН 1, 1IPH 4. ПРН 6, ПРН 10, ПРН 11, 
ПРН 12.

Виконання i захист квагпфжацшноУ мапстерськоУ роботи. Написания мапстерськоУ роботи 
мае базуватись на використанш M aTepian iB , наданих органами державноУ влади чи юридичноУ 
компашУ, де працевлаштований чи проходив науково-виробничу практику студент. В 
дипломнш робот1 мае бути представлено практичне вирплення питания мУжнародне
правового регулювання певноУ сфери м1жнародних вщносин. Робота мае мютити вщомост1 
про анробашю чи практичне застосування результатов мапстерського дослщження. Пщ час 
оцшювання мапстерськоУ роботи перев1ряються таю програмиi результата навчання: ПРН 1, 
ПРН 4. ПРИ 6. ПРН 10, ПРН 12, ПРИ 13.
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4. М АТРИЦЯ В1ДПОВ1ДНОСТ1 ПРОГРАМ НИХ КО М ПЕТЕНТНОСТЕЙ  
КОМ ПОНЕНТАМ  OCBITHbOI ПРОГРАММ

ОК 1 ОК 2 о к з ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11

ЗК 1 + + + +

ЗК 2 + + + + +
ЗКЗ + + + + +
ЗК 4 + + +
ЗК 5 + + +
ФК 1 +
ФК 2 + + +
ФК 3 + + +
ФК 4 + +
ФК 5 +
ФК 6 + + +
ФК 7 + +
ФК 8 +
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5. М АТРИЦ Я ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМ НИХ РЕЗУЛЬТАТГВ 
НАВЧАННЯ (ПРН) В1ДПОВ1ДНИМИ КО М П О НЕН ТАМ И  OCBITHbOI

ПРОГРАММ

О К  1 О К  2 о к з О К  4 О К  5 О К 6 О К  7 О К  8 О К  9 О К  10 О К  11

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 + +
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