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ПЕРЕДМОВА
Розроблено робочою групою у складк

Пр1звище, iivi’H, 
по батьков1 
кер1вника та 

член i в проектно'1 
групп

Найменування 
посади 

(для сумюниюв 
—  Micne 
OCHOBHOl
роботи,

найменування
посади)

Найменування 
закладу, який 

закшчив викладач 
(piK закшчення, 
спещальнють, 

квагифжащя згщно 
з документом про 

вищу осв1ту)

Науковий ступшь, 
шифр i 

найменування 
науково! 

спещальносп, 
тема дисертаци, 
вчене звання, за 
якою кафедрою 
(спещальнютю) 

присвоено)

Стаж
науково-

педагог1чноТ
та/або

науковоУ
роботи

1нформащя про наукову 
д1яльн1сть (0CH0BHi 

публшацй за напрямом, 
науково-дослщна робота, 
участь у конференцкх i 

сем1нарах, робота з 
асшрантами та 

докторантами, кер1вництво 
науковою роботою 

студент1в)

Вщомосп про 
гпдвигцення 
квал1ф1кацп 
викладача 

(найменування 
закладу, вид 
документа, 
тема, дата 

видач!)

Буроменський
Михайло

Всеволодович
(кер1вник)

професор
кафедри

м1жнародного
права

Харювський 
юридичний 
1нститут iM. 

Ф.Е.Дзержинського, 
1981, 

правознавство, 
юрист

доктор 
юридичних наук, 

12.00.11 -  
м1жнародне право, 

«Вплив 
\пжнародного 

права на пол1тичн1 
режим и держав», 

професор, кафедра 
м^жнародного 

права та 
державного права 
заруб1жиих кра'ш.

36 роюв 
науково!' 
роботи та 
33 роки 

науково- 
педагог1чно1 

роботи

1. публтаци: автор понад 
160 наукових публжацш
2. участь у  конференщях i 
семтарах: брав участь у 
бшьш шж 65 м1жнародних i 
нац1ональних науково- 
практичних конференщях
3. робота з астрантами та 
докторантами: е науковим 
кер1вником acnipamriB (1) та 
науковим консультантом 
доктораггпв (1)
4. кер'тащтво науковою 
роботою студенпив: е 
науковим кер1вником по 
написанию i рецензуванню 
мапстерських дипломних 
роб1т.

Медведева
Марина

Олександр1вна

професор
кафедри

1упжнародного

КиТвський 
нащональний 

ушверситет iMeHi

доктор 
юридичних наук, 

12.00.11-

11 роюв 
науково- 

педагоНчно!

1. пуб’йкаци: автор понад 
96 наукових публшацш
2. участь у  конференщях i

Вища школа 
оздоровчоТ 
осв1ти i
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права Тараса Шевченка, 
2003, лпжнародне 

право, MaricTp 
ййжнародного 

права; 
Кшвський 

нацюнальний 
ушверситет iMem 
Тараса Шевченка, 
2002, м!жнародш 

вщносини, 
бакалавр з 

м1жнародних
В1ДНОСИН,

перекладач з 
англшсько1 мови

кпжнародне право, 
" Реашзащя 

м1жнародно- 
правових норм з 

охорони 
навколишнього 
середовища", 

доцент, кафедра 
м1жнародного 

права

робота та 14 
роив 

науково'1 
робота

семтарах: брала участь у 
близько 40 м!жнародних i 
нац1ональних науково- 
практичних конференц1ях
3. робота з астрантами та 
докторантами: е науковим 
кер1вником acnipamiB (4)
4. кергвництво науковою 
роботою cmydenmie: е 
науковим KepiBHHKOM по 
написанию i рецензуванню 
дипломних роб1т (5), мае 
спшьш 3i студентами 
науков! публжацп (1).

суспшьних 
наук, м. Лодзь, 
Полыца
(Wyzsza Szkola 
Edukacji 
Zdrowotnej i 
Nauk
Spolecznych, 
Lodz, Polska), 
диплом 
№2016/11/06, 
програма 
«1нструменти 
пщтримки 
мобшьност1 
науковц1в у 
фшансовш 
перспектив! GC 
на 2014-2020 
роки», 
24.11.2016 р.

Бшоцький Серпй 
Дмитрович

доцент кафедри 
м!жнародного 

права

Кшвський 
нацюнальний 

ушверситет iMeHi 
Тараса Шевченка, 

2000, «М1жнародне 
право», MaricTp 
м!жнародного 

права, перекладач з 
шмецькоУ мови

доктор 
юридичних наук, 

12.00.11 -  
м1жнародне право, 

«М1жнародно- 
правове 

регулювання у 
сфер! еколопчно 

opieHTOBaHoi 
енергетики», 

доцент, кафедра 
м1жнародного 

права.

9 poKie 
науково- 

педагог1чно1 
та науковоТ 

робота

1. публтацп: автор понад 
70 наукових публжацш
2. участь у  конференциях i 
семтарах: брав участь у 32 
м1жнародних i нац1ональних 
науково-практичних 
конференщях
3. робота з астрантами та 
докторантами: е науковим 
кер1вником асшранпв (1)
4. кер1вництво науковою 
роботою cmydenmie: е 
науковим кер1вником по 
написанию i рецензуванню
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маг1стерських дипломних i 
курсових роб1т.

TponiH Захар 
Володимирович доцент кафедри 

м1жнародного 
права

Кшвський 
нащональний 

ушверситет iMem 
Тараса Шевченка, 

2006, «М1жнародне 
право», юрист- 
м!жнародник, 
перекладач з 

англшськоГ мови

кандидат 
юридичних наук, 

12.00.11 -  
м!жнародне право, 

«Мехашзм 
вир1шення 

м1жнародних 
cnopiB за 

Договором до 
ЕнергетичноТ 

XapTii'», 
доцент, кафедра 
мгжнародного 

права

10 роюв 
науково- 

педагог1чно1 
та науково1 

роботи

1. публтаци: автор понад 
20 наукових публжацш
2. участь у  конференциях i 
семтарах: брав участь у 20 
м1жнародних i нац1ональних 
науково-практичних 
конференц1ях
4. кер'кшицтво науковою 
роботою cmydenmie: е 
науковим кер1вником по 
написанию i рецензуванню 
курсових роб!т та 
мапстерських дипломних 
роб1т (3).

Невара Л т я  
Михашпвна асистент

Кшвський 
м1жнародний 

ушверситет, 2006, 
правознавство, 

юрист

кандидат 
юридичних наук, 

12.00.11 -  
м!жнародне право, 

«Захист мовиих 
прав у 

Свропейсьюй 
хартн 

регюнальних мов 
або мов меншин»

3 роки 
науково- 

педагопчноТ 
та науково1 

роботи

1. публтацн: автор понад 
34 наукових публжацш
2. участь у  конференщях i 
семтарах: брала участь у 15 
м i ж и ар од н и х i нац1ональних 
науково-практичних 
конференщях
3. кер1вництво науковою 
роботою cmydenmie: е 
науковим кер1вником з 
написания курсових po6iT 
(18)

При розробщ проекту Програми враховаш вимоги проекту освпнього стандарту спещальносп «293 М1жнародне право» за р!внем 
«мапстр».
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1. ПРОФЫЬ OCBITHbOI ПРОГРАММ 
«М1жнародне публ1чне право»

«International Public Law»
3i специальность 293 «]УНжнародне право»

1 -  Загальна шформащя
Стушнь вищо1 освгги та назва 
квал1фжацп

CTyniHb вищо'1 осв1ти: MaricTp 
Сиещальнють: 293 -  М1жнародне право 
Осв^ня програма: М1жнародне публ!чне право 
Obtained qualification: Master Degree 
Program Subject Area: International Law 
Programme: International Public Law

Мова(и) навчання i оцнновання УкраГнська
Ukrainian

Обсяг o c B iT H b o i ' програми 90 кредшпв GKTC, 
термш навчання 1,5 роки

Тип програми Осв1тньо-професшна
Повна назва закладу вищо'1 освгги, а 
також структурного пщ роздту у 
якому здшснюеться навчання

Кшвський нацюнальний ушверситет iMem Тараса 
Шевченка
1нститут м!жнародних вщносин
Taras Shevchenko National University o f  Kyiv
Institute o f  International Relations

Назва закладу вищо1 освгги я кий 
бере участь у забезпеченш програми
(заповнюеться для програм 
подвшного i спшьного дипломування)
Офщшна назва освггньо1 програми, 
C T y n iH b  вищо1 осв1ти та назва 
квал!фжацн ВНЗ-партнера мовою 
орипналу (заповнюеться для програм 
подвшного i спшьного дипломування)
Наявшсть акредитащУ 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 р1вень, 
FQ-EHEA -  другий цикл, 
EQF-LLL -  7 р1вень

Передумовп Наявшсть осв1тнього ступеня бакалавра, спещалюта 
або мапстра

Форма навчання денна
Термш дй* o c B iT H b o i ' програми 5 роюв
1нтернет-адреса постшного 
розмнцення опису освггньоУ 
програми

http://iir.univ.kiev.ua/education/intemational_law/

2 -  Мета освггньоУ програми
Мета програми (з врахуванням 
р1вия квал1фжаци)

Пщготовка висококвал!фкованих фах1вц1в з 
м1жнародного права, яю володпоть 
фундаментальними знаниями i практичними 
навичками з м1жнародного права та яю здатн1 
застосовувати отриман1 знания в професшнш 
д!яльност!

3 - Характеристика освггньоУ програми
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Предметна область (галузь знань / 
спещальшсть / спещалпащя 
програми)

М1жнародш вщносини / М1жнародне право / 
М1жнародне публ1чне право

OpieHTauifl освпгньоУ програми Осв!тньо-професшна академ1чна

Основний фокус oceiTHboi програми 
та спещал1зацн

Спещальна осв1та з м1жнародного публ1чного права 
за спещальшстю м1жнародне право. Ключов1 слова: 
]шжнародне право, м!жнародш вщносини.

Особливост1 програми Рейтингове ощнювання освптах та шновацшних 
досягнень учасниюв осв1тнього процесу. 
Обов’язкова переддипломна практика.

4 -  Придатшсть випускникчв 
до працевлаштування та иодальшого навчання

Придатшсть до працевлаштування Працевлаштування в органах державно! влади, 
юридичних ф1рмах, м1жнародних оргашзащях 
(урядових та неурядових) на посадах, пов’язаних 3i 
збиранням, анал!зом та обробкою шформаци 
правничого профипо, прийняттям управлшських 
pimeHb у сфер! лшкнародного права й м1жнародних 
вщносин, а також юридичним представництвом 
iHTepeciB юнента.

Подальше навчання Можливють продовження освгги на третьому piBHi 
вищо! осв1ти, пщвищення квал1фжащ 1 й отримання 
додатково! освп:и за сертифисованими програмами 
та програмами шслядипломного навчання, а також 
навчання впродовж життя.

5 -  Викладання та ощнювання

Викладання та навчання Загальний стиль навчання -  студенто-центроване. 
Лекцп, семшари, самостшна робота, консультаци з 
викладачами. Пщ час останнього року половина 
часу даеться на написания мапстерсько'! роботи, яка 
також презентуеться та обговорюеться за участ1 
викладач1в та одногрупниюв.

Ощнювання Письмов! та ycHi екзамени, зал1ки, 
диференцшований зашк, модульш контрольш 
роботи, комплексний квагпфпсащйний icnHT з 
м1жнародного права, захист мапстерсько!' роботи.

6 -  Програмш компетентное™

Гнтегральна компетентшсть Здатшсть розв’язувати складш спещашзоваш задач1 
та практичш проблеми, здшснювати юридичний 
анал1з питань правового характеру у сфер! 
гшжнародних вщносин пщ час ирофесшно! 
д1яльност1 або у nponeci навчання, з урахуванням 
невизначеност1 умов.

Загальш компетентное™ (ЗК) 1. Здатшсть до абстрактного мислення, аншизу 
та синтезу, генерування нових щей, виявлення та 
виршення проблем р1зного р1вня складност!
2. Здатшсть усвщомлення особливостей 
предметно! облает! i професи, приймати обгрунтоваш 
рйнення та уевщомлювати !'х етичш наслщки
3. Здатшсть працювати в команд!, вм1ти брати
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на себе швдативу i вщповщальшеть, мотивувати та 
керувати роботою шших для досягнення 
поставлених цшей
4. Здатшсть до пошуку, оброблення та анал1зу 
шформацп з р1зних джерел в поеднанш з навичками 
використання нов1тшх шформацшних i 
комушкацшних технологш
5. Здатшсть епшкування з представниками 
iHuiHx професшних труп з шших галузей знань та 
вщцв правничо1 д1яльност1, а також здатшсть 
працювати в м1жнародному фаховому середовипц

<DaxoBi компетентност! 
спещальност1 (ФК)

1. Здатшсть використовувати 
вузькоспещал!зоваш знания з конкретних напрягав 
регулювання м1жнародним публ!чним правом
2. Здатшсть волод1ти основами етики юриста- 
м!жнародника для здшенення належного 
представления штерес1в держави у м1жнародних 
вщносинах
3. Здатшсть представляти iHTepecn позивача або 
вщповщача (ф1зичних, юридичних oci6 чи держави) 
при розглядд справ у нащональних та м1жнародних 
арб!тражних i судових установах
4. Здатшсть анал1зувати модел1 розвитку 
м!жнародних м1журядових оргашзацш та 
штеграцшних об’еднань
5. Здатшсть визначати змют та юридичну 
природу нащональних нормативно-правових акпв, 
м1жнародних договор!в та шших м1жнародних 
докумешчв
6. Здатшсть прогнозувати тенденци розвитку 
м1жнародного публ1чного права
7. Здатшсть ощнювати мехашзми 
впровадження м1жнародно-правових норм в 
нацюнальш правов1 системи
8. Здатшсть до форму вання пропозицш з 
вдосконалення та налагодження синергп Mi ж 
м1жнародним i нащональним правотворчим та 
правозастосовчим процесами
9. Здатшсть до самонавчання та пщвищення 
р1вня власно'1 квал!ф1кащ 1

7 -  Програмш результати навчання

Програмш результата навчання 1. Демонструвати знания i навички 3i створення 
концептуальних схем виршення м1жнародно- 
правових i нащонально-правових проблем, анал!зу 
правових концепцш на предмет лопчноТ 
послщовност! та практично!- адекватное^, 
продукування нових щей для розв’язання 
практичних завдань 3i сфери професшноГ юридичноТ 
д!яльност1
2. Приймати обгрунтоваш ршення в правотворчш 

та правозастосовчш сферах юридично!' дояльносп, 
уевщомлюючи IX етичш наслщки для pi3i-mx 
суб’екпв нащонального та м1Жнародного
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публ1чного права
3. Демонструвати лщерсыа навички у здшсненш 

наукового та прикладного анал!зу особливостей 
м!жнародного публ1чного права, вмгги брати на себе 
вщповщальшсть за результата анал1зу, мотивувати 
та керувати роботою шших для досягнення 
поставлених цшей
4. Розумгги лнжнародно-правову ситуащю, 

використовувати pi3Hi джерела безпосередньо'1 й 
опосередковано! шформаци, зокрема за допомогою 
H OBiraix шформацшних i комушкацшних 
технолопй, для з ’ясування обставин i факпв, 
надання мЬкнародно-правовоТ ощнки под1ям 3i 
сфери м1жнародних вщносин
5. Демонструвати навички комушкацш з 

представниками професшних груп з галуз1 
м1жнародних вщносин, а також представниками рпних 
вщцв правничо! д1яльносп на нацюнальному та 
м!жнародному р!внях
6. Застосовувати одержан! знания й умпшя з 

м1жнародних вщносин та м!жнародного публ!чного 
права при виршеш п ирактичних завдань
7. Здшснювати представництво штереав Укра'ши 

в шоземних державах, м1жнародних оргашзащях, на 
м1жнародних конференщях; анагйзувати иолггичш, 
суспшьш, економ1чш й mini ризики, пов’язаш з 
под1ями м1жнародно-иравового характеру; 
анагйзувати шформацно про стан м!жнародних 
вщносин, зовшшньо1 пол1тики УкраТни та складати 
аналггичш довщки та звгги з посиланням на норми 
м1жнародного й нащонального права
8. Здшснювати професшне представництво 

ф1зичних, юридичних oci6, держави у судах Украши, 
судах заруб1жних держав, в м1жнародних арблражних 
та судових установах, а також виконувати професшш 
юридичш обов’язки в рамках оргашв м1жнародних 
суд1в
9. Анагйзувати i впроваджувати на практищ 

механ!зм 1мплементаци aicriB м1жнародних 
м1журядових оргашзацш та штеграцшних 
об’еднань, зокрема Свропейського Союзу, в 
нацюнальну правову систему
10. Визначати змют та юридичну природу 

нацюнальних нормативно-правових акпв, 
м!жнародних договор1в та шших м1жнародних 
докуменпв, виявляти кол13п м1ж нормами 
м1жнародних договор!в, м!ж нормами м1жнародного 
договору та актами нащонального законодавства, а 
також пропонувати шляхи Тх виршення
11. Виявляти в под1ях i фактах м1жнародного 

правового життя тенденцп та законом1рност1, 
формулювати IX та визначати пов’язаш з ними 
м айбутт можливост1 й ризики ________
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12. Усвщомлювати мехашзм та наслщки 
упровадження норм м1жнародних договор1в, акпв 
м1жнародних м!журядових оргашзацш, рш ень 
м!жнародних сущв у нацюнальний правопорядок
13. Готувати проекта м1жнародних договор1в та 

акпв нащонального законодавства, демонструвати 
вмшня усувати суперечност! м!ж р1зними 
нормативними документами, заповнювати 
прогалини в мехашзм1 м1жнародно-правового 
регулювання, надавати пропозицП' з приведения 
норм в1тчизняного законодавства у вщиовщшсть до 
норм м1жнародного публ1чного права
14. Усвщомлювати необхщшсть навчання 

впродовж життя та пщвищення р1вня власно1 
професшно! квал1фкацп

8 -  Ресурсне забезпечення реал!зацп програми

Специс}нчш характеристики 
кадрового забезпечення

Передбачене залучення практиюв з оргаи!в 
державно!' влади Украши та неурядових оргашзацш 
для читання лекцш та проведения майстер-клас1в.

Специ<}йчш характеристики
матер1ально-техшчного
забезпечення
Специф1чш характеристики 
шформацшного та навчально- 
методичного забезпечення

Наявшсть в робочих програмах деяких навчальних 
дисциплш завдань з виршення KeftciB (гшотетичних 
судових справ) та забезпечення студенпв фабулами 
цих справ

9 -  Академ1чна мобшьшсть

Нацшнальна кредитна мобшьшсть
М1жнародна кредитна мобшьшсть
Навчання шоземннх здобувач1в 
ВИЩ01 освгги

За умови володшня державною мовою, а також 
володшня шоземною мовою на piBHi, що вщповщае 
Загальноевропейським рекомендащям з мовно!' 
освгги.
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2. ПЕРЕЛ1К КОМПОНЕНТ 0СВ1ТНЬ0-ПР0ФЕС1ЙН01 
ПРОГРАМИ ТА IX ЛОГГЧНА ПОСЛ1ДОВН1СТБ

2 .1 . П ер ел ш  к о м п о н ен т  ОГ
Код н/д Компоненти осв1тньо1 програми 

(навчальш дисциплши, курсов! проекти (роботи), 
практики, квал1фжацшна робота)

К1льк1сть
кредите

Форма 
тдсумковог 
о контролю

1 2 3 4
1. Обов’язков1 компоненти ОП

ОК 1. МЬкнародне публ1чне право 8,0 екзамен
ОК 2. МЬкнародне право навколишнього середовища 4,0 екзамен

ОКЗ. МЬкнародно-правов1 мехашзми захисту прав 'людини 4,0 екзамен

ОК 4. Виконання мапстерсько'1 роботи 21,0 захист
ОК 5. Переддипломна практика 9,0 диференцш 

ований зал1к
ОК 6. М1жнародне гуман1тарне право 4,0 екзамен
ОК 7. М1жнародно-правове регулювання осв1ти 4,0 залж
ОК 8. Дипломатичний етикет та етика юриста-м1жнародника 3,0 залж

ОК 9. 1ноземна мова 6,0 залж

Загальний обсяг обов'язкових компонент: 63,0 9
2. Bii6ipKoei компоненти ОП

Bu6ip блоками
ВБ 1. 1УПжнародне пов1тряне i косм1чне право 4,0 залж

ВБ 2. М1жнародне морське право 3,0 залж

ВБ 3. М1жнародне 1нформац1йне право 4,0 залж

ВБ 4. М1жнародне природоресурсне та енергетичне право 6,0 екзамен
Всього 17,0 4

Bu6ip з nepenivy (студент обирае 1 дисциплту з кожного перелту)
Перелт № 1 4,0 екзамен

ВБ 5. М1жнародне кримшальне право 4,0 екзамен

М1жнародне трудове право 4,0 екзамен

Право СОТ 4,0 екзамен

Всього 4,0 1
Bu6ip з перел1ку (студент обирае 2 або быъше'дисциплт з кожного перелту)

Bu6ip блоками
Перелт № 1

ВБ 6. Право м1жнародноТ вщповщальносп та м1жнародно- 
правов! санкци

3,0 залж

ВБ 7. Право розв'язання м1жнародних cnopie 3,0 залж

Перелт № 2
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ВБ. 8. Право еС 3,0 залж

ВБ. 9. Правове регулювання вщносин асощацп Укра'ши з GC
• 3,0 залпе

Всього 6,0 2
Загальний обсяг виб1ркових компонент: 27,0 7

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ OCBITHbOI ПРОГРАМИ 90 16
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2.2. Структурно-лопчна схема ОП
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3. ФОРМА АТЕСТАЦИ ЗДОБУВАЧ1В ВИЩО! ОСВ1ТИ

Атестащя випускнигав освггньоУ програми “]УПжнародне публ1чне право” 
спец1альност1 293 «М1жнародне право» проводиться у форм! комплексного квал!ф1кацшного 
icnHTy з м1жнародного публ1чного права, публ1чного захисту квагйфжацшноУ мапстерськоУ 
роботи та завершуеться видачою документу встановленого зразка про присудження йому 
ступеня мапстра i3 присвоениям осв1тньоУ квагифжащУ “мапстр м!жнародного права” за 
спещшизащею ‘Чпжнародне публ1чие право”.

1. Комплексний квал1фжацшний кпит з м!жнародного публ!чного права здшснюеться у 
письмовш та уснш форм1 шляхом надання вщповщей на поставлен! питания та розв’язання 
практичних завдань (казусов) з м1Жнародного публ1чного права. Пщ час ощнювання 
перев1ряються таи  програмш результата навчання: ПРИ 1, ПРИ 4, ПРИ 6, ПРИ 10, ПРИ 11, 
ПРИ 12.

2. Виконання i захист квал1фкацшно'У мапстерськоУ роботи. Написания мапстерськоУ 
роботи мае базуватись на використанш матер!ал1в, наданих органами державноУ влади чи 
юридично'У компашУ, де ирацевлаштований чи проходив науково-виробничу практику 
студент. В дипломнш po6ori мае бути представлено практичне вирппеиия питания 
м!жнародно-правового регулювання певноУ сфери м1жнародних вщносин. Робота мае мютити 
e iдо.mocti про апробащю чи практичне застосування результате мапстерського дослщження. 
Пщ час ощнювання мапстерськоУ роботи перев1ряються TaKi програмш результата навчання: 
ПРИ 1, ПРН 4, ПРН 6, ПРИ 10, ПРН 12, ПРН 13.

Окремим р1шенням екзаменацшноУ KOMicii може бути присвоена професшна 
квашфжащя “юрист-м1жиародник” за умови: 1) проходження Bcix вщцв практики, яга 
передбачеш иавчальним планом; 2) обрання спещал!зованого блоку дисцишнн i3 
навчального плану та отримання середнього балу не нижче “75” за пщсумками складання 
Bcix дисциплш, яга до нього включен!; 3) отримання на квал1фкацшному icnnri оцшки не 
нижче 75 бал1в.
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4. МАТРИЦЯ В1ДПОВ1ДНОСТ1 ПРОГРАМНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 
КОМПОНЕНТАМ OCBITHbOI ПРОГРАМИ

ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК
1 2 3 4 5 6 7 8 9

ЗК 1 + +

ЗК 2 + + +
ЗКЗ + + +
ЗК 4 + +
ЗК 5 + + +
ФК 1 +
ФК 2 + +
Ф КЗ +

ФК 4 +

ФК 5 +
ФК 6 + +
ФК 7 +
ФК 8 + +
ФК 9 +
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5. МАТРИЦЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТЕ^ 
НАВЧАННЯ (ПРН) В1ДПОВ1ДНИМИ КОМПОНЕНТАМИ OCBITHbOI

ПРОГРАМИ

ОК
1

ОК
2

ОК
3

ОК
4

ОК
5

ОК
6

ОК
7

ОК
8

ОК
9

ПРН 1 + + + +

ПРН 2 + +

ПРИЗ +

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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