ПЕРЕДМОВА
Освітньо-професійна програма (ОПП) для підготовки здобувачів вищої
освіти на початковому (освітньому) рівні за спеціальністю «Теплоенергетика»
містить обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного ступеня
вищої

освіти;

перелік

компетентностей

випускника;

нормативний

зміст

підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований у термінах результатів
навчання; форми атестації здобувачів вищої освіти; вимоги до наявності системи
внутрішнього забезпечення якості вищої освіти.
Розроблено робочою групою Миргородського художньо-промислового
коледжу імені М.В. Гоголя Полтавського національного технічного університету
імені Юрія Кондратюка у складі:
Декань Лілія Віталіївна, голова циклової комісії, викладач, к.т.н.;
Дубина Олександр Сергійович, директор коледжу, викладач, спеціаліст
вищої категорії;
Лимаренко Олексій Миколайович, викладач, спеціаліст першої категорії;
Берук Світлана Михайлівна, інженер з охорони праці, викладач, спеціаліст.

1. Профіль освітньої програми зі спеціальності
144 «Теплоенергетика»
1. Загальна інформація
Миргородського художньо-промислового коледжу імені
Повна назва вищого
М.В. Гоголя Полтавського національного технічного університету
навчального закладу
імені Юрія Кондратюка
Ступінь вищої освіти Молодший спеціаліст
Кваліфікація - фахівець з монтажу та обслуговування
та назва кваліфікації
теплотехнічного устаткування і систем теплопостачання
мовою оригіналу
Освітньо-професійна програма «Монтаж і обслуговування
Офіційна назва
теплотехнічного устаткування і систем теплопостачання»
освітньої програми
Тип диплому та обсяг Диплом молодшого спеціаліста, одиничний, 150 кредитів ЄКТС,
термін навчання 2 роки 5 місяців
освітньої програми
Наявність акредитації Початковий рівень (короткий цикл) – 5 рівень НРК
Цикл/рівень
Базова загальна середня освіта/Повна загальна середня освіта/ОКР
Передумови
«Кваліфікований робітник»
Українська
Мова викладання
01.07.2025
Термі дії освітньої
програми
http://mhpk.edu.poltava.ua/
Інтернет-адреса
постійного розміщення
опису освітньої
програми
1. Мета освітньої програми
Забезпечити здобуття студентами поглиблених компетентностей за спеціальністю 144
«Теплоенергетика» достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних
проблем у галузі професійної діяльності.
2. Характеристика освітньої програми
14 «Електрична інженерія»
Предметна область
144 «Теплоенергетика»
Освітня програма підготовки молодших спеціалістів з монтажу та
Орієнтація освітньої
обслуговування теплотехнічного устаткування і систем
програми
теплопостачання
Спеціальна освіта зі спеціальності 144 «Теплоенергетика»
Основний фокус
освітньої програми
Особливості програми Передбачено проведення практики на підприємствах галузі
Придатність до
працевлаштування

Подальше навчання

3. Придатність випускників
Здатний виконувати зазначену професійну роботу за такими
назвами робіт:
- Лаборанти та техніки, пов язані з хімічними та фізичними
дослідженнями;
- Технічні фахівці – механіки;
- Креслярі;
- Інші технічні фахівці в галузі фізичних наук та техніки.
Продовження навчання на усіх бакалаврських програмах в галузі
14 «Електрична інженерія».

Викладання та
навчання

Оцінювання

Інтегральна
компетентність
Загальні
компетентності

Фахові
компетентності
спеціальності

4. Викладання та оцінювання
Проблемно-орієнтоване
навчання,
студентсько-центроване
навчання, самонавчання, навчання через виробничу практику.
Викладання проводиться у вигляді: лекції, мультимедійні лекції,
семінари, практичні заняття, самостійне навчання, індивідуальні
заняття, тощо.
Усні та письмові екзамени, заліки, захист звіту з практики, захист
курсових робіт (проектів), захист дипломного проекту, тощо.
5. Програмні компетентності
здатність розв’язувати типові спеціалізовані задачі в певній галузі
професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає
застосування положень і методів відповідної науки і
характеризується певною невизначеністю умов.
ЗК1. Здатність діяти на підставі етичних суджень.
ЗК2. Здатність розглядати суспільні явища в розвитку і
конкретних історичних умовах.
ЗК3. Прагнення до здоров’я, благополуччя і безпеки.
ЗК4. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні
технології.
ЗК5. Здатність знаходити, обробляти та аналізувати інформацію з
різних джерел.
ЗК6. Здатність до усного та письмового спілкування рідною
мовою.
ЗК7. Здатність спілкуватися другою (іноземною) мовою.
ЗК8. Здатність діяти з соціальною відповідальністю і
громадянською свідомістю.
ЗК9. Здатність до конструктивної взаємодії з іншими людьми,
незалежно від їх походження та особливостей культури, і поваги
до різноманітності.
ЗК10. Знання і розуміння предметної області та розуміння
професії.
ЗК11. Здатність до абстрактного та аналітичного мислення й
генерування ідей.
ЗК12. Знання основних вимог щодо виконання креслень згідно
стандартів, що діють у нашій країні; практичні навички побудови
графічних зображень.
ФК1. Основні уявлення про технологію вироблення теплової
енергії на сучасних котельнях.
ФК2. Базові знання з теплотехніки, гідравліки, технічної
механіки, матеріалознавства, електротехніки.
ФК3. Базові уявлення про принципи дії приладів теплотехнічних
вимірювань, здатність здійснювати контроль їх параметрів.
ФК4. Володіння термінологією та визначеннями, які
використовуються в комунальній теплоенергетиці.
ФК5. Базові уявлення про основи геодезії, геодезичні роботи при
вишукуваннях для проектування теплових мереж.
ФК6. Здатність організувати роботу відповідно до вимог охорони
праці на підприємстві, установі й організації.
ФК7. Базові знання в галузі основ підприємництва і управлінської
діяльності для координування взаємозвязків між службами
теплового підприємства, а також із споживачами теплоти.

ФК8 Знання й застосування на практиці ресурсозберігаючих
технологій.
ФК9. Здатність використовувати професійно профільовані знання
і практичні
навички з галузі фізики, математики, хімії,
матеріалознавства, технічної механіки, теплотехніки, гідравліки,
креслення
при
проектуванні
і
модернізації
систем
теплопостачання.
ФК10. Здатність використовувати теоретичні знання і практичні
навички при розробленні проектної та технологічної документації,
необхідної для монтажу та експлуатації устаткування систем
теплопостачання.
ФК11. Здатність використовувати знання, уміння і навички в
галузі охорони праці для організації безпечної експлуатації і
проведення монтажних і ремонтних робіт.
ФК12. Здатність проводити випробування і налагоджування при
проведенні пуско-налагоджувальних робіт теплотехнічного
устаткування і систем теплопостачання.
ФК13. Здатність використовувати знання і практичні навички для
виявлення і запобігання порушень процесів технології монтажу,
налагоджування і експлуатації теплотехнічного устаткування
котелень, теплових мереж і систем теплопостачання.
ФК14. Здатність організовувати та виконувати роботи з монтажу
та експлуатації устаткування систем теплопостачання відповідно
до вимог нормативних документів з охорони навколишнього
середовища.
ФК15. Базові уявлення про фізичні процеси в електричних і
магнітних колах, властивості електричного та магнітного поля,
методи розрахунку електричних кіл.
ФК16. Здатність використовувати професійні знання і уміння з
економіки теплового господарства для організації раціонального
проведення технічного обслуговування і ремонту теплотехнічного
устаткування теплотехнічних мереж.
ФК17. Здатність здійснювати контроль режимів роботи
теплотехнічного устаткування за допомогою засобів автоматизації
теплових процесів.
ФК18. Здатність використовувати знання ПБ і ПТЕ при
експлуатації теплотехнічного устаткування.
ФК19. Здатність якісно і своєчасно оформлювати експлуатаційну
технічну
документацію
з
технічного
обслуговування
теплотехнічного обладнання.
ФК20. Здатність використовувати знання про призначення,
принцип дії, будову, технічні характеристики основного і
допоміжного обладнання котелень і систем теплопостачання і
включення його в теплові схеми.
ФК21. Здатність володіти прийомами слюсарно-складальних
робіт при проведенні монтажу і ремонту теплотехнічного
устаткування.
6. Програмні результати навчання
ПРН1. Базові уявлення про основи філософії, психології,
педагогіки, що сприяють розвитку загальної культури й
соціалізації особистості.
ПРН2. Здатність аналізувати історичні події та процеси.

ПРН3. Розуміння необхідності та вміння вести здоровий спосіб
життя, фізичне самовдосконалення.
ПРН4. Уміння будувати комунікаційну мережу для обміну
інформацією та зворотного зв’язку, вести кореспонденцію.
ПРН5. Здатність використовувати оргтехніку, прикладне
програмне забезпечення відповідно до виду діяльності,
документально оформляти управлінське рішення.
ПРН6. Вміння складати й структурувати професійні тексти та
документи, готуватися до публічного виступу, користуватися
правилами спілкування мовця і слухача, застосовувати певні
форми проведення дискусії.
ПРН7. Вміння використовувати іноземну мову для забезпечення
результативної професійної діяльності.
ПРН8. Здатність дотримуватися загальноприйнятих норм
поведінки та моралі в міжособистісних відносинах.
ПРН9.
Здатність
виконувати
конституційні
обов’язки,
дотримуватися норм законодавства.
ПРН10. Здатність вносити рекомендації по введенню нових чи
зміні існуючих вимог до якості.
ПРН11. Уміння використовувати загальнонаукові та креативні
методи пізнання у професійній діяльності.
ПРН12. Володіння загальними правилами виконання креслень,
основами проекційного, технічного креслення; володіння
практичними знаннями і уміннями у виконанні креслень
відповідно до вимог стандартів.
ПРН13. Виконувати розрахунки теплових навантажень з
урахуванням тепловтрат; температурних графіків, теплової
ізоляції, теплових схем котелень, теплотехнічні розрахунки
огороджуючих конструкцій, розрахунки опалювальних приладів.
ПРН14. Оперувати математичними формулами, аналізувати
залежність величин, що в них входять. Уміння використовувати
загальнонаукові та креативні методи пізнання у професійній
діяльності.
ПРН15. Мати основні уявлення про теплотехнічне обладнання та
гідравлічні машини.
ПРН16. Володіти термінологією, які використовуються в
комунальній теплоенергетиці.
ПРН17. Вибирати на основі каталогу і паспортних даних
необхідну запірно- регулюючу арматуру.
ПРН18. Гідравлічні розрахунки систем газопостачання, опалення і
теплових мереж; теплові розрахунки котлів і теплотехнічного
обладнання.
ПРН19. Вибирати на основі розрахунків і технічних
характеристик необхідне теплотехнічне обладнання котелень,
теплових мереж, теплових пунктів, систем опалення тощо.
ПРН20. З урахуванням вимог до оформлення розробляти
креслення схем (монтажних, теплових, аксонометричних схем КІП
і автоматики тощо), вузлів, планів розміщення устаткування
котелень, теплових пунктів та інш.
ПРН21. Будувати продольний профіль місцевості. Виконувати
нівелірні роботи на будівельному майданчику. Виконувати кутові
вимірювання,
геодезичні розбивні роботи на будівельному

майданчику.
ПРН22. На підставі технологічної документації, використовуючи
чинну нормативно-правову базу з питань охорони праці,
організовувати та контролювати дотримання вимог безпеки праці
та санітарно-гігієнічних вимог учасниками трудового процесу.
ПРН23.
Здатність
застосовувати
нормативно-технічну
документацію, типові методики, обчислювальну техніку при
виконанні теплотехнічних та економічних розрахунків та
аналізувати їх результати.
ПРН24. Здатність проводити випробування і налагоджування при
проведенні пуско-налагоджувальних робіт систем опалення,
вентиляції, кондиціювання повітря та газопостачання.
ПРН25. Здатність використовувати знання і практичні навички
для виявлення і запобігання порушень систем опалення,
вентиляції, кондиціювання повітря, газопостачання.
ПРН26.
Здатність
якісно
і
своєчасно
оформлювати
експлуатаційну
технічну
документацію
з
технічного
обслуговування систем опалення, вентиляції, кондиціювання
повітря та основ газопостачання.
ПРН27. Перевіряти відповідність, вносити необхідні зміни в
схеми котелень, теплових пунктів тощо; оновлювати їх.
ПРН28. Розробляти ескiзи i креслення деталей, якi пiдлягають
замiнi або вiдновленню. Використовувати теоретичні знання і
практичні навички при розробленні проектної та технологічної
документації, необхідної для проектування систем опалення,
вентиляція, теплогазопостачання та кондиціювання повітря в
графічному редакторі AutoCAD.
ПРН29. Здатність здійснювати контроль режимів роботи
теплотехнічного устаткування за допомогою засобів автоматизації
теплових процесів.
ПРН30. Здатність використовувати професійні знання і уміння з
економіки теплового господарства для організації раціонального
проведення технічного обслуговування і ремонту теплотехнічного
устаткування теплових мереж.
ПРН31. Вибирати на основі розрахунків і технічних
характеристик необхідне теплотехнічне обладнання котелень,
теплових мереж, теплових пунктів, систем опалення.
ПРН32. Здатність володіти навичками роботи в графічному
редакторі AutoCAD на рівні користувача, використовувати
інформаційні технології, програми для рішення практичних
завдань в галузі професійної діяльності.
ПРН33. Базові уявлення про основні принципи функціонування
допоміжного обладнання систем теплопостачання.
ПРН34. Основні уявлення про технологію вироблення теплової
енергії на сучасних котельнях.
ПРН35. Складати схеми обладнання котелень i вносити в них
необхiднi змiни.
ПРН36. Брати участь у виявленнi i локалiзацiї аварiй та
проведеннi ремонтних робiт з лiквiдацiї аварiй.
ПРН37. Знати основні принципи автоматичного керування
тепловими процесами та установками. Знати методи розробки
систем автоматизації теплоенергетичних об’єктів та ефективність

їх використання.
ПРН38. Вміти аналізувати та читати функціональні схеми
автоматизації теплоенергетичних процесів та установок.
ПРН39. Аналізувати різні методи організації спеціальних
будівельних робіт, монтажу та ремонту і вибирати для конкретних
умов найбільш прийнятний метод.
ПРН40. Базові знання в галузі основ підприємництва і
управлінської діяльності для координування взаємозвязків між
службами теплового підприємства, а також із споживачами
теплоти.
ПРН41. Здатність використовувати знання і практичні навички
для виявлення і запобігання порушень процесів технології
монтажу, налагоджування і експлуатації теплотехнічного
устаткування котелень, теплових мереж і систем теплопостачання.
ПРН42. Враховуючи норми технологічного режиму, паспортні
дані та технічні характеристики технологічного та лабораторного
обладнання, контрольно-вимірювальних приладів визначати
несправності, своєчасно повідомляти спеціальні служби про їх
наявність.
ПРН43. Проводити монтаж, демонтаж i ремонтнi роботи насосiв,
вентиляторiв, димососiв, теплообмiнникiв та iншого устаткування
котелень i теплових мереж.
ПРН44. Проводити огляд устаткування і оцінювати стан
обладнання за явними ознаками методом обходу і огляду.
ПРН45.
Аналiзувати
середньомiсячнi
показники,
що
характеризують ефективнiсть використання енергетичних ресурсiв
i якiсть роботи обслуговуючого персоналу.
ПРН46. Знати основні напрямки розвитку систем автоматизації
теплових процесів.
ПРН47. Органiзувати безаварiйну, надiйну i економiчну роботу
обладнання.
ПРН48. Виконувати монтаж основного обладнання (котлів,
насосiв, вентиляторiв, теплообмiнникiв тощо.
ПРН49. Здійснювати контроль режимів роботи теплотехнічного
устаткування за допомогою засобів автоматизації теплових
процесів.
ПРН50. Проводити монтаж, демонтаж i ремонтнi роботи насосiв,
вентиляторiв, димососiв, теплообмiнникiв та iншого устаткування
котелень i теплових мереж.
ПРН51 Виконувати комплекс слюсарних робiт.
ПРН52. Володіти навичками роботи з комп’ютером на рівні
користувача, використовувати інформаційні технології, програми
для рішення практичних завдань в галузі професійної діяльності.
ПРН53. Використовувати знання, уміння і навички в галузі
охорони праці для організації безпечної експлуатації і проведення
монтажних і ремонтних робіт.
ПРН54. Проводити випробування і налагоджування при
проведенні пуско-налагоджувальних робіт теплотехнічного
устаткування і систем теплопостачання.
ПРН55. Якісно і своєчасно оформлювати експлуатаційну технічну
документацію з технічного обслуговування теплотехнічного
обладнання.

ПРН56. Використовувати знання про призначення, принцип дії,
будову, технічні характеристики основного і допоміжного
обладнання котелень і систем теплопостачання і включення його в
теплові схеми.
ПРН57. Виконувати монтаж основного обладнання (котлів,
насосiв, вентиляторiв, теплообмiнникiв тощо), застосовуючи
навички проведеня слюсарних робiт i робiт з ремонту
теплотехнiчного устаткування, що надбанi пiд час навчальної
практики.
ПРН58.
Здатність
застосовувати
нормативно-технічну
документацію, типові методики, обчислювальну техніку при
виконанні теплотехнічних та економічних розрахунків та
аналізувати їх результати.
ПРН59. Контролювати пiдготовку котелень до опалювального
перiоду: визначати комплектнiсть, рiвень повного оснащення
котелень, наявнiсть технiчної документацiї (схем, паспортiв
устаткування, робочих журналiв, посадових та виробничих
iнструкцiй тощо), наявнiсть i придатнiсть контрольновимiрювальних приладiв i систем автоматики.
ПРН60. Виконувати обовязки оператора котельні вiдповiдно до
iнструкцiї i забезпечувати економiчну, безаварійну роботу котлiв i
допомiжного устаткування.
ПРН61. Використовувати знання і практичні навички для
виявлення і запобігання порушень процесів технології монтажу,
налагоджування і експлуатації теплотехнічного устаткування
котелень, теплових мереж і систем теплопостачання.
ПРН62. Організовувати та виконувати роботи з монтажу та
експлуатації устаткування систем теплопостачання відповідно до
вимог нормативних документів з охорони навколишнього
середовища.
ПРН63. Якісно і своєчасно оформлювати експлуатаційну технічну
документацію з технічного обслуговування теплотехнічного
обладнання.
7. Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове забезпечення кваліфікація педагогічних працівників, які забезпечують
підготовку студентів зі 144 «Теплоенергетика» відповідає
ліцензійним вимогам підготовки фахівців за освітньокваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст».
Матеріально-технічне Матеріально-технічне забезпечення зі спеціальності 144
«Теплоенергетика» відповідає ліцензійним вимогам підготовки
забезпечення
фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший
спеціаліст».
Інформаційне
та
навчально-методичне
забезпечення
зі
Інформаційне та
навчально-методичне спеціальності 144 «Теплоенергетика» відповідає ліцензійним
вимогам підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем
забезпечення
«молодший спеціаліст».

Перелік компонент освітньо-професійної програми та їх логічна послідовність
2.1 Перелік компонент ОП
Код
н/д

Компоненти освітньої програми

Кількість
кредитів

Форма
підсумкового
контролю

Цикл загальної підготовки
ОК1
ОК2
ОК3
ОК4
ОК5
ОК6
ОК7
ОК8
ОК9
ОК10
ОК11
ОК12
ОК13
ОК14
ОК15
ОК16
ОК17
ОК18
ОК19
ОК20
ОК21
ОК22
ОК23
ОК24
ОК25
ОК26
ОК27
ОК28

ОК29
ОК30
ОК31
ОК32
ОК33

Історія України
Українська мова (за професійним спрямуванням)
Економічна теорія
Основи філософських знань
Соціологія
Культорологія
Фізичне виховання
Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
Правознавство
Основи електротехніки
Основи екології
Безпека життєдіяльності
Техніка користування ЕОМ
Разом
Цикл професійної підготовки
Інженерна графіка
Основи технічної механіки
Гідравліка та теплотехніка
Інженерна геодезія
Матеріалознавство
Спецкреслення
Котельні установки і водопідготовка
Теплопостачання
Теплотехнічне обладнання та гідравлічні машини
Монтаж, наладка і експлуатація теплотехнічного
обладнання
Технологія, організація будівництва та ремонту
теплових мереж і споруд
Охорона праці
Автоматизація теплових процесів з
теплотехнічним вимірюванням
Економіка і планування виробництва
Опалення, вентиляція та кондиціювання повітря та
основи газопостачання
Разом
Практична підготовка
Навчальна практика
Слюсарно-механічна практика
Геодезична практика
По ремонту теплотехнічного обладнання

3
2
2
2
2
2
6
3
2
2
2
2
4
34

екзамен
екзамен
залік
залік
залік
залік
залік
залік
залік
залік
залік
залік
залік

4
2
6
2
2
3
8
7
6

залік
залік
залік
залік
залік
залік
курсовий/екзамен
курсовий/екзамен
екзамен

7

екзамен

5

екзамен

4

екзамен

6

залік

4

екзамен

7

залік

4,5
3
3

Для одержання робітничої професії

4,5

Технологічна практика

10

73
залік
залік
залік
Кваліфікаційний
іспит
залік

ОК34

Переддипломна практика
Усього
Загальна кількість
Екзамени
Дипломне проектування
Всього за ОП

6
31
138
4
8
150
Державна атестація

Дипломне проектування

залік

2.2 Структурно-логічна схема ОП
Підготовка фахівця з монтажу та обслуговування теплотехнічного
устаткування і систем теплопостачання
ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ








Цикл загальної підготовки
Історія України
 Іноземна мова (за професійним
спрямуванням)
Українська мова (за професійним
спрямуванням)
 Правознавство
Економічна теорія
 Основи електротехніки
Основи філософських знань
 Основи екології
Соціологія
 Безпека життєдіяльності
Культурологія
 Техніка користування ЕОМ
Фізичне виховання
Цикл професійної підготовки
 Інженерна графіка
 Технологія, організація
будівництва та ремонту теплових
 Основи технічної механіки
мереж і споруд
 Гідравліка та теплотехніка

Охорона праці
 Інженерна геодезія
 Автоматизація теплових процесів
 Матеріалознавство
з теплотехнічним вимірюванням
 Спецкреслення
 Економіка і планування
 Котельні установки і
виробництва
водопідготовка
 Опалення, вентиляція та
 Теплопостачання
кондиціювання повітря та основи
 Теплотехнічне обладнання та
газопостачання
гідравлічні машини
 Монтаж, наладка і
експлуатація теплотехнічного
обладнання







Слюсарно-механічна практика
Геодезична практика
По ремонту теплотехнічного обладнання
Для одержання робітничої професії
Технологічна практика
Переддипломна практика
Державна атестація
Дипломне проектування

3. Форми атестації здобувачів вищої освіти
Атестація
випускників
освітньої
програми
спеціальності
144 «Теплоенергетика» проводиться у формі захисту дипломного проекту та
завершується видачею документу встановленого зразка про присвоєння
кваліфікації: Фахівець з монтажу та обслуговування теплотехнічного
устаткування і систем теплопостачання.
Атестація здійснюється відкрито і публічно.

4. Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам освітньої програми
ЗК1
ЗК2

ОК1 ОК2 ОК3 ОК4 ОК5 ОК6 ОК7 ОК8 ОК9 ОК10 ОК11 ОК12 ОК13 ОК14 ОК15 ОК16 ОК17 ОК18 ОК19 ОК20 ОК21 ОК22 ОК23 ОК24 ОК25 ОК26 ОК27 ОК28 ОК29 ОК30 ОК31 ОК32 ОК33 ОК34
+
+
+

+
+

ЗК3

+

+

ЗК4

+

ЗК5

+

ЗК6

+
+

ЗК7
+

ЗК8

+

ЗК9
ЗК10

+
+

+

+

+
+

ЗК11
+

ЗК12

+

ФК1
+

ФК2

+

+

+
+
+

ФК3
+

ФК4

+

+

+

ФК5

+

+

ФК6

+
+

ФК7
ФК9

+

ФК10

+

+

+
+

+

+

+

+

ФК11

+

ФК12

+

+

+

+

+

+

+

+

ФК13
ФК14
ФК16

+

+

ФК8

ФК15

+

+
+

+
+

+

ФК17

+

ФК18

+

ФК19

+

+

+

+

ФК20

+

+

ФК21

+

+

+
+

+

+

5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) відповідними компонентами освітньої програми
ПРН1
ПРН2

ОК1 ОК2 ОК3 ОК4 ОК5 ОК6 ОК7 ОК8 ОК9 ОК10 ОК11 ОК12 ОК13 ОК14 ОК15 ОК16 ОК17 ОК18 ОК19 ОК20 ОК21 ОК22 ОК23 ОК24 ОК25 ОК26 ОК27 ОК28 ОК29 ОК30 ОК31 ОК32 ОК33 ОК34
+
+
+

+

ПРН3

+

+

+

ПРН4

+

ПРН5
ПРН6

+
+

ПРН7

+

ПРН8

+

ПРН9

+

ПРН10

+

+
+

+
+

ПРН11

+

ПРН12

+

ПРН13

+

ПРН14

+

ПРН15

+

ПРН16

+

ПРН17

+

ПРН18

+

ПРН19

+

ПРН20

+

+

+

ПРН21
ПРН22

+

+

+

+

+

ПРН23

+

ПРН24

+

ПРН25

+

ПРН26

+

ПРН27
ПРН28

+

+

+

ПРН29

+

ПРН30

+

ПРН31
ПРН32
ПРН33
ПРН34

+
+
+
+

+

ПРН35

ОК1 ОК2 ОК3 ОК4 ОК5 ОК6 ОК7 ОК8 ОК9 ОК10 ОК11 ОК12 ОК13 ОК14 ОК15 ОК16 ОК17 ОК18 ОК19 ОК20 ОК21 ОК22 ОК23 ОК24 ОК25 ОК26 ОК27 ОК28 ОК29 ОК30 ОК31 ОК32 ОК33 ОК34
+
+

ПРН36

+

ПРН37

+

ПРН38
ПРН39

+

ПРН40

+

+

ПРН43
ПРН44

+

+

ПРН41
ПРН42

+
+

+
+
+

+
+

ПРН45

+

ПРН46

+

ПРН47

+

ПРН48

+

ПРН49

+

ПРН50

+

ПРН51

+

ПРН52

+

ПРН53

+

ПРН54

+

ПРН55

+

ПРН56

+

ПРН57

+

+

+

ПРН58

+

+

+

ПРН59

+

ПРН60

+

ПРН61

+

ПРН62

+

ПРН63

+

