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1. Профіль освітньої програми зі спеціальності 181 «Харчові 

технології»  

(за спеціалізацією «Пивні та винні технології») 

 
 

1 – Загальна інформація 

Повна назва ЗВО та 

структурного 

підрозділу 

Харківський торговельно-економічний коледж Київського 

національного торговельно-економічного університету 

Ступінь вищої освіти 

та назва кваліфікації 

мовою оригіналу 

Освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст 

спеціальність  «Харчові технології» спеціалізація «Пивні та 

винні технології» 

Офіційна назва 

освітньої програми 

 «Пивні та винні технології» 

Тип диплому та обсяг 

освітньої програми 

Диплом молодшого спеціаліста, одиничний, 150 кредитів 

ЄКТС, термін навчання 2 роки 5 місяців 

Наявність акредитації Міністерство освіти і науки України, Україна, з 01.09.2018 р. до 

01.09.2023 р. 

Цикл/рівень 
 

НРК України – 6 рівень, FQ-EHEA - короткий цикл, ЕQF-LLL - 

5 рівень 

Передумови Повна загальна середня освіта 

Мова(и) викладання Українська  

Термін дії освітньої 

програми 

до 01.09.2023 р. 

Інтернет-адреса 

постійного розміщення 

опису освітньої 

програми 

http://www.htek.com.ua 

2 – Мета освітньої програми 

Формування та розвиток загальних і фахових компетентностей в галузі пивоваріння, 

виноробства, організації реалізації та споживання алкогольних і безалкогольних напоїв, 

передбачаючи різні можливості зайнятості і кар’єри, що направлені на здобуття студентом 

ґрунтовних знань, вмінь, навичок, необхідних для подальшого професійного зростання 

3 - Характеристика освітньої програми 

Предметна область 

(галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація (за 

наявності)) 

Галузь знань 18 «Виробництво та технології» 

Спеціальність 181 «Харчові технології» 

Спеціалізація «Пивні та винні технології» 

Обов’язкові навчальні модулі – 73,0%, з них: дисципліни 

гуманітарної та соціально-економічної підготовки – 20,5%, 

математичної, природничо-наукової підготовки – 23,3%, 

професійної підготовки – 30,1%, практична підготовка – 23,3%, 

підготовка до кваліфікаційного екзамену та атестація – 2,8%. 

Дисципліни вільного вибору студента – 27,0%, з них, що 

розширюють: гуманітарну та соціально-економічну підготовку 

– 7,4%, математичну, природничо-наукову підготовку – 18,5%, 

професійну підготовку – 74,1%.  

Орієнтація освітньої 

програми 

Освітньо-професійна  

Академічною орієнтацією освітньо-професійної програми 

слугують поняття, концепції, принципи, що формують загальні 

і спеціальні компетентності майбутнього молодшого 

спеціаліста з пивних та винних технологій. Здобувач освіти має 

володіти знаннями в галузі науково-дослідної та освітньої 



діяльності (у т.ч. на межі предметних галузей).  

Основний фокус 

освітньої програми та 

спеціалізації 

Спеціальна освіта в галузі виробництва та обслуговування за 

спеціальністю «Харчові технології», спеціалізацією «Пивні та 

винні технології». 

Ключові слова: хімія, технологія галузі, технологічне 

обладнання, автоматизація виробництва, технохімічний 

контроль, товарознавство, ресторанна справа, барна справа, 

енологія, еногастрономія, організація роботи сомельє 

Особливості програми Програма передбачає ґрунтовну практичну підготовку на 

основі власних навчальних кабінетів, виробничих підприємств, 

підприємств сфери обслуговування згідно з укладеними 

угодами про співпрацю, а також програмами студентської 

академічної мобільності 

4 – Придатність випускників  

до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

3411 Лаборант (хімічні та фізичні дослідження) 

3411 Технік-лаборант (хімічні та фізичні дослідження)  

3520 Технік-технолог з бродильного виробництва та 

виноробства  

5123 Бариста  

5123 Бармен 

5123 Готувач напоїв 

5123 Сомельє 

Подальше навчання Можливість навчання за програмою першого циклу FQ-EHEA, 

6 рівня ЕQF-LLL та 7 рівня НРК. Можливість отримання 

післядипломної освіти на споріднених та інших 

спеціальностях, підвищення кваліфікації, академічна 

мобільність. 

5 – Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

Студентсько-центроване, проблемно-орієнтоване навчання, 

ініціативне самонавчання. Використання інноваційних та 

інтерактивних педагогічних технологій. Здійснення освітнього 

процесу в активному навчально-дослідницькому та реальному 

професійному середовищі. 

Оцінювання Екзамени, заліки, захисти курсових робіт, проектів, звітів з 

практики, контрольні роботи, усне та письмове опитування, 

тестування, есе, презентації практичних, лабораторних, творчих 

робіт тощо. 

6 – Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати типові спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми в процесі навчання, в господарській та/або 

дослідницько-інноваційній діяльності суб’єктів пивоваріння, 

виноробства, організації реалізації та споживання алкогольних 

і безалкогольних напоїв, що передбачає застосування певних 

теорій та методів передової науки для продукування нових 

цілісних знань і характеризується комплексністю й 

невизначеністю умов, нести відповідальність за результати 

своєї діяльності та контролювати інших осіб у певних 

ситуаціях. 



Загальні 

компетентності (ЗК) 

ЗК1. Здатність до формування світогляду щодо розвитку 
людського буття, духовної культури, суспільства   
ЗК2. Здатність до усної та письмової ділової комунікації 
державною мовою для спілкування у професійній та соціально-
культурній сферах 
ЗК3. Здатність до усної та письмової ділової комунікації 
іноземною мовою для спілкування у професійній та соціально-
культурній сферах, володіння фаховою термінологією 
іноземної мови.  
ЗК4. Здатність до абстрактного та аналітичного мислення, 
генерування ідей, самостійного продукування і прийняття 
рішень, що стосуються політичних, економічних, соціальних 
подій та явищ. 
ЗК5.Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні 
технології, знаходити, обробляти та аналізувати інформацію з 
різних джерел. 
ЗК6. Уміння працювати в команді, налагоджувати контакт з 
різними за віком, характером і статусом людьми, а також 
розвивати власну індивідуальність. 
ЗК7. Здатність ефективно використовувати законодавчі акти і 
нормативно-правові документи в особистому житті та 
професійній діяльності. 
ЗК8. Прагнення до здоров’я, благополуччя, безпеки та 
збереження навколишнього середовища. 
ЗК9. Здатність до розуміння та сприйняття етичних норм 
поведінки відносно інших людей. 
ЗК10. Здатність застосовувати знання на практиці, виявляти, 
ставити і вирішувати проблеми. 
ЗК11. Здатність працювати автономно, оцінювати і 
підтримувати якість роботи 
ЗК12. Здатність ефективно використовувати фундаментальні 
розділи хімії в професійній діяльності 

Фахові компетентності 

спеціальності (ФК) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФК1. Здатність володіти базовими поняттями, основами теорії і 

практики фахової підготовки, вміння їх застосовувати 

ФК2. Здатність використовувати теоретичні знання і практичні 

навички в технології виробництва лікеро-горілчаних виробів, 

пива, безалкогольних напоїв та мінеральних вод, виробництва 

вин, коньяку. 

ФК3. Здатність використовувати базові знання з мікробіології, 

біохімії пивоваріння та виноробства, обґрунтувати вид 

мікроорганізмів, режим, спосіб їх розмноження. 

ФК4. Здатність здійснювати на підприємстві пивоваріння та 

виноробства організацію контролю за якістю готової продукції 

і проведення заходів, які забезпечують її якісне збереження і 

максимальний випуск продукції. 

ФК5. Здатність використовувати новітню техніку та сучасні 

технології на підприємствах пивоваріння і виноробства. 

ФК6. Володіти знаннями про будову, принцип дії та 

застосування різних видів технологічного обладнання на 

підприємствах пивоваріння, виноробства та ресторанного 

господарства. 

ФК7. Здатність застосовувати на практиці основи теорії 

автоматизації будови приладів контролю та автоматичного 



регулювання різних технологічних процесів. 

ФК8. Здатність виконувати будівельні креслення та 

компонувати технологічне обладнання на планах виробничих 

приміщень підприємств пивоваріння, виноробства та 

ресторанного господарства. 

ФК9. Володіння основами Державної системи стандартизації і 

сертифікації, формами і методами управління якості, 

користування стандартами. 

ФК10. Здатність до просування продукції та послуг 

підприємств пивоваріння, виноробства та ресторанного 

господарства у відповідності до вимог споживачів, на основі 

останніх досягнень науки і техніки. 

ФК11. Здатність використовувати економічні методи 

господарювання, раціонального використання матеріальних і 

трудових ресурсів для покращення організації виробництва. 

ФК12. Здатність використовувати знання з ведення 

економічних розрахунків, організації та планування 

виробництва та основ менеджменту у професійній діяльності. 

ФК13. Здатність організовувати сервісно-виробничий процес 

підприємств ресторанного бізнесу для реалізації та споживання 

алкогольних та безалкогольних напоїв. 

ФК14. Здатність забезпечувати необхідну якість ресторанних 

технологій та культуру обслуговування споживачів 

алкогольних та безалкогольних напоїв. 

ФК15. Здатність до використання підприємництва та 

підприємливості для можливої організації самостійної 

зайнятості та ведення підприємницької діяльності. 

ФК16. Здатність організувати роботу підприємств пивоваріння, 

виноробства та ресторанного господарства відповідно до вимог 

безпеки життєдіяльності й охорони праці. 

ФК17. Здатність володіти навичками роботи з комп’ютером 

для вирішення виробничих та практичних завдань у галузі 

професійної діяльності. 

7 – Програмні результати навчання 

 ПРН1.  Демонструвати розуміння і опрацювання ідей і думок 

на основі логічних аргументів та перевірених фактів 

ПРН2. Аналізувати питання філософії, психології, що 

сприяють розвитку загальної культури й соціалізації 

особистості, схильності до етичних цінностей, знання 

вітчизняної історії, економіки й права, розуміння причинно-

наслідкових зв'язків розвитку суспільства й уміння їх 

використовувати в професійній і соціальній діяльності  

ПРН3. Показувати володіння усною та письмовою діловою 

комунікацією українською, іноземними мовами для 

спілкування у професійній та соціально-культурній сферах, 

володіння фаховою термінологією іноземними мовами 

ПРН4. Демонструвати уміння забезпечувати безпечність праці 

з дотриманням відповідних вимог, організовувати проведення 

інструктажу працівників підприємства з правил безпечної 

експлуатації технологічного обладнання, устаткування, 

інвентарю тощо. Розробляти та підтримувати здоровий режим 

роботи та відпочинку 



ПРН5. Володіти навиками використання сучасного 

програмного забезпечення, Internet-ресурсів і роботи в 

комп’ютерних мережах, володіти основними методами, 

способами і засобами отримання, зберігання, переробки і 

використання технологічної інформації у професійній 

діяльності 

ПРН6. Використовуючи ґрунтовні економічні знання, логіку 

економічного мислення і економічної культури, базові методи 

пізнання і аналізу економічних процесів, вміти приймати 

обґрунтовані рішення з приводу економічних проблем, 

пов’язаних з майбутньою практичною діяльністю 

ПРН7. Усвідомлювати специфіку правової системи України, 

використовувати основні засади трудового і господарського 

законодавства для здійснення професійної діяльності 

ПРН8. Демонструвати уміння організовувати та 

удосконалювати процес виробництва і реалізації продукції та 

послуг на підприємствах з урахуванням вимог і потреб 

споживачів 

ПРН9. Уміти проектувати технологічний процес виробництва 

продукції і складати необхідну нормативну документацію. 

Володіти  науковими основами аналізу характеристик товарів і 

готової продукції за допомогою сучасних методів 

ПРН10. Уміти контролювати роботу технологічного 

обладнання, показники якості сировини, напівфабрикатів та 

готової продукції на підприємствах пивоваріння, виноробства 

та ресторанного господарства, використовувати новітню 

нормативно-технічну документацію 

ПРН11. Уміти використовувати методи і принципи 

проектування і розробки будівель, інженерного та 

технологічного обладнання підприємств з урахуванням  

функціонального призначення, економічності використання та 

безпеки для життя і майна 

ПРН12. Демонструвати уміння розробляти пропозиції з 

впровадження інноваційних технологій виробництва продукції 

та послуг підприємств, ефективного обслуговування 

споживачів з використанням різних автоматизованих систем  

ПРН13. Уміти використовувати комп’ютерну техніку для 

забезпечення ефективного оперативного управління та 

контролю етапів технологічного процесу виробництва 

продукції підприємств пивоваріння, виноробства та 

ресторанного господарства 

ПРН14. Уміти проводити технологічний контроль процесів 

виробництва продукції підприємств пивоваріння, виноробства 

та ресторанного господарства, виявляти відхилення у веденні 

технологічного процесу,  аналізувати причини цих відхилень та 

усувати їх 

ПРН15. Уміти підбирати методи дезінфекції обладнання та 

антисептуючі матеріали, що використовуються під час 

технологічного процесу виробництва продукції підприємств 

пивоваріння, виноробства та ресторанного господарства  

ПРН16. Організовувати управління підприємством і 

менеджмент персоналу для забезпечення ефективної діяльності 



підприємств  

ПРН17. Уміти забезпечувати розширення асортименту 

продукції на підприємствах галузі, використовуючи новітні 

технології, враховуючи попит споживачів 

ПРН18. Уміти здійснювати маркетингову діяльність та 

комплекс маркетингових заходів впливу на ринок і 

конкурентну позицію підприємства 

ПРН19. Уміти вести облікову бухгалтерську документацію 

первинного, поточного та узагальнюючого обліку, на підставі 

чого розраховувати та аналізувати економічні показники 

фінансово-господарської діяльності підприємств 

ПРН20.Володіти інноваційними технологіями, основними, 

допоміжними та обслуговуючими технологічними процесами, 

циклами та операціями, що лежать в основі діяльності 

підприємств пивоваріння, виноробства та ресторанного 

господарства 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове забезпечення Усі науково-педагогічні працівники, задіяні у викладанні 
навчальних дисциплін, мають повну вищу освіту (магістр, 
спеціаліст), проводять активну наукову роботу, підвищують 
кваліфікацію та професійну майстерність у закладах вищої 
освіти, на підприємствах України та закордону  

Матеріально-технічне 

забезпечення 

Усі приміщення відповідають будівельним та санітарним 

нормам; забезпеченість навчально-лабораторними 

приміщеннями, лабораторно-технічним обладнанням,  

комп’ютерними робочими місцями, SMART-дошками, 

мультимедійним обладнанням та прикладними комп’ютерними 

програмами достатнє для  виконання навчальних планів; 

соціальна інфраструктура, що включає спортивний зал, 

спортивні майданчики, пункти харчування, медпункт 

відповідно до потреби; повне забезпечення гуртожитком; 

доступність навчальних приміщень для маломобільних груп 

населення 

Інформаційне та 

навчально-методичне 

забезпечення 

Належна забезпеченість бібліотеки підручниками та 

посібниками, вітчизняними і закордонними фаховими 

періодичними виданнями відповідного профілю, доступ до 

джерел Internet, авторські розробки навчально-методичних 

комплексів дисциплін  

9 – Академічна мобільність 

Національна кредитна 

мобільність 

Продовження навчання в Київському національному 

торговельно-економічному університеті, Харківському 

національному університеті імені В.Н. Каразіна, Харківському 

державному університеті харчування та торгівлі, 

Національному технічному університеті «ХПІ» 

Міжнародна кредитна 

мобільність 

Укладено угоди з The Academy of Hotel Management and 

Catering Industry (Poznan, Poland),  Hotel Education Center. 

Faculty for International Tourism and Hospitality Management 

(Budva, Montenegro) 

Навчання іноземних 

здобувачів вищої 

освіти 

- 

 



2. Перелік компонент освітньої програми та їх логічна послідовність 

 

2.1.  Перелік компонент ОП 
Код 

н/д 

Компоненти освітньої програми  

(навчальні дисципліни, курсові проекти 

(роботи), практики, кваліфікаційний екзамен,  

випускна кваліфікаційна робота) 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумкового 

контролю 

Обов’язкові компоненти ОП 

ОК 1 Іноземна мова за професійним спрямуванням 6,0 Диференційований 

залік 

ОК 2 Фізичне виховання 6,0 Залік 

ОК 3 Історія України 1,5 Диференційований 

залік 

ОК 4 Культурологія  1,5 Залік 

ОК 5 Українська мова за професійним 

спрямуванням  

1,5 Контрольна робота 

ОК 6 Економічна теорія 1,5 Контрольна робота 

ОК 7 Основи правознавства 1,5 Диференційований 

залік 

ОК 8 Основи філософських знань 1,5 Залік 

ОК 9 Соціологія 1,5 Залік 

ОК 10 Вища математика 3,0 Контрольна робота 

ОК 11 Неорганічна хімія 1,5 Екзамен 

ОК 12 Технічна мікробіологія 1,5 Екзамен  

ОК 13 Комп’ютерна техніка 3,0 Контрольна робота 

ОК 14 Основи електротехніки 1,5 Залік 

ОК 15 Органічна хімія 1,5 Екзамен  

ОК 16 Загальна біохімія 1,5 Екзамен  

ОК 17 Безпека життєдіяльності 1,5 Диференційований 

залік 

ОК 18 Процеси і апарати 3,0 Залік 

ОК 19 Аналітична хімія 1,5 Контрольна робота  

ОК 20 Фізична і колоїдна хімія 1,5 Контрольна робота 

ОК 21 Технічне креслення 3,0 Контрольна робота 

ОК 22 Основи екології 1,5 Залік  

ОК 23 Технологія галузі 9,0 Курсовий проект / 

Екзамен 

ОК 24 Технологічне обладнання галузі 4,5 Диференційований 

залік 

ОК 25 Технохімічний контроль галузі 4,5 Екзамен  

ОК 26 Мікробіологія галузі 1,5 Екзамен 

ОК 27 Основи охорони праці 1,5 Диференційований 

залік 

ОК 28 Промислова санітарія 1,5 Диференційований 

залік 

ОК 29 Автоматизація виробництва 3,0 Диференційований 

залік 

ОК 30 Радіометричний контроль 1,5 Залік 

ОК 31 Економіка підприємства 1,5 Контрольна робота 

ОК 32 Облік і звітність 1,5 Контрольна робота 



Код 

н/д 

Компоненти освітньої програми  

(навчальні дисципліни, курсові проекти 

(роботи), практики, кваліфікаційний екзамен,  

випускна кваліфікаційна робота) 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумкового 

контролю 

ОК 33 Основи стандартизації і метрології 1,5 Диференційований 

залік 

ОК 34 Основи підприємництва 1,5 Диференційований 

залік 

ОК 35 Організація, планування та управління 

виробництвом 

3,0 Курсова робота / 

Екзамен 

Загальний обсяг обов’язкових компонент: 84,0 

Вибіркові компоненти  ОП  

ВБ 1 Психологія та етика ділового спілкування 1,5 Залік 

ВБ 2 Діловодство 1,5 Контрольна робота 

ВБ 3 Товарознавство  3,0 Екзамен  

ВБ 4 Економічна інформатика 3,0 Контрольна робота 

ВБ 5 Логістика 1,5 Залік 

ВБ 6 Кулінарія і еногастрономія 6,0 Екзамен 

ВБ 7 Біохімія пива і вина 3,0 Диференційований 

залік 

ВБ 8 Ресторанна справа 4,5 Екзамен  

ВБ 9 Барна справа 4,5 Диференційований 

залік 

ВБ 10 Асортимент напоїв 1,5 Диференційований 

залік 

ВБ 11 Організація роботи сомельє 3,0 Екзамен 

ВБ 12 Основи маркетингу 1,5 Контрольна робота 

ВБ 13 Основи менеджменту 1,5 Контрольна робота 

ВБ 14 Мерчандайзинг 1,5 Диференційований 

залік 

Загальний обсяг вибіркових компонент: 37,5 

Практична підготовка 

ОК 36 Навчальна практика  9,0 Диференційований 

залік 

ОК 37 Виробнича практика 1 12,0 Диференційований 

залік 

ОК 38 Виробнича практика 2 4,5 Диференційований 

залік 

Загальний обсяг практичних компонент: 25,5 

Атестація  

 Кваліфікаційний екзамен 3,0 Екзамен 

Загальний обсяг атестації 3,0 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 150,0 

 

 

 

 



2.2. Структурно-логічна схема ОП 

І курс

ОК1. Іноземна 
мова за 
професійним 
спрямуванням

І курс

ІІ  семестр

ІІ курс

ІІІ семестр

ІІ курс

ІV семестр

ОК19. Аналітична 
хімія

ОК6. Економічна 

теорія

ВБ8. Ресторанна 

справа

ОК2. Фізичне 

виховання

ОК37. Виробнича 

практика1

ВБ7. Біохімія 

пива і вина

ОК3. Історія 

України

ОК27. Основи 

охорони праці ОК30. 

Радіометричний 

контроль

ОК31. 

Економіка 

підприємстваОК7. Основи 

правознавства

ОК33. Основи 

стандартизації і 

метрології

ВБ12. Основи 

маркетингу

ОК12. Технічна 

мікробіологія

ОК 10. Вища 

математика

ОК32. Облік і 

звітність

ОК20. Фізична і 

колоїдна хімія

ОК21. Технічне 

креслення

ОК29. 

Автоматизація 

виробництва

Кваліфікаційний

екзамен

ОК16. Загальна 

біохімія

ВБ3. 

Товарознавство

ОК18. Процеси і 

апарати

ОК15. Органічна 

хімія

ОК28. 

Промислова 

санітарія

ОК1. Іноземна 
мова за 
професійним 
спрямуванням

ІІІ курс

V семестр

ОК2. Фізичне 

виховання

ОК2. Фізичне 

виховання

ОК4. 

Культурологія

ОК5. Українська 

мова за 

професійним 

спрямуванням

ОК11. 

Неорганічна 

хімія

ОК13. 

Комп`ютерна 

техніка

ОК17. Безпека 

життєдіяльності

ОК14. Основи 

електротехніки

ОК23. 

Технологія 

галузі

ОК36. 

Навчальна 

практика

ОК36. Навчальна 

практика

ОК37. Виробнича 

практика1

ОК23. Технологія 
галузі

ОК23. Технологія 

галузі

ОК22. Основи 

екології

ОК26. 

Мікробіологія 

галузі

ОК24. 
Технологічне 
обладнання галузі

ВБ10. 
Асортимент 
напоїв

ОК23.1. 
Курсоваий проект 
з Технології 
галузі

ОК8. Основи 

філософських 

знань

ОК9. Соціологія

ОК2. Фізичне 

виховання

ВБ13. Основи 

менеджменту

ВБ6. Кулінаря і 

еногастрономія

ВБ9. Барна справа

ОК34. Основи 

підприємництва

ВБ1. Психологія 
та етика 
ділового 
спілкування

ВБ2. 

Діловодство

ВБ5. Логістика

ВБ14. 

Мерчандайзинг

ОК35. 
Організація, 
планування та 
управління 
виробництвом

ОК35. 1. Курсова 

робота з 

Організації, 

планування та 

управління 

виробництвом

ОК25. 

Технохімічний 

контроль галузі
ВБ11. Організація 

роботи сомельє

ОК38. 

Виробнича 

практика2

ВБ4. 

Економічна 

інформатика

ВБ9. Барна справа

ВБ8. Ресторанна 

справа

ВБ6. Кулінаря і 

еногастрономія

ОК24. 
Технологічне 
обладнання галузі

ОК25. 

Технохімічний 

контроль галузі

 
 

Примітка:  - міждисциплінарний зв 'язок, що визначає дисципліни, які 

передують вивченню  

 

 

 



3. Форма атестації здобувачів вищої освіти 

Атестація випускників освітньої програми спеціальності 181 «Харчові 

технології» проводиться у формі складання кваліфікаційного екзамену та 

завершується видачею документу встановленого зразка про присудження 

йому освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста із присвоєнням 

кваліфікації: освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст                         

спеціальність «Харчові технології» спеціалізація «Пивні та винні технології».  

Атестація здійснюється відкрито і публічно. 



3. Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам освітньої програми  

 
ОК

1

ОК

2

ОК

3

ОК

4

ОК

5

ОК

6

ОК

7

ОК

8

ОК

9

ОК

10

ОК

11

ОК

12

ОК

13

ОК

14

ОК

15

ОК

16

ОК

17

ОК

18

ОК

19

ОК

20

ОК

21

ОК

22

ОК

23

ОК

24

ОК

25

ОК

26

ОК

27

ОК

28

ОК

29

ОК

30

ОК

31

ОК

32

ОК

33

ОК

34

ОК

35

ОК

36

ОК

37

ОК

38

ВБ

1

ВБ

2

ВБ

3

ВБ

4

ВБ

5

ВБ

6

ВБ

7

ВБ

8

ВБ

9

ВБ

10

ВБ

11

ВБ

12

ВБ

13

ВБ

14

ЗК 1 • • • • • • • •
ЗК 2 • • • • • • • • • • •
ЗК 3 • • • • •
ЗК 4 • • • • • • • • • • • • • • •
ЗК 5 • • • • • • • • • •
ЗК 6 • • • • • • • • • • • • • • • • • •
ЗК 7 • • • • • • • • • • •
ЗК 8 • • • • • • • •
ЗК 9 • • • • • •
ЗК 10 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
ЗК 11 • • • • • • • • • • • • • • •
ЗК 12 • • • • • • •
ФК 1 • • • • • • • • • • • • • •
ФК 2 • • • • • • • • • • •
ФК 3 • • • • •
ФК 4 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
ФК 5 • • • • • • • • • • • • • •
ФК 6 • • • • • • • •
ФК 7 • • • • • • • •
ФК 8 • • • • • • •
ФК 9 • • • •

ФК 10 • • • • • • • • • • • •

ФК 11 • • • • • • • • • • •

ФК 12 • • • • • • • • • •

ФК 13 • • • • • • • • • •

ФК 14 • • • • • • • • • • • •

ФК 15 • • • • • • •

ФК 16 • • • • • • • • • • • • • •

ФК 17 • • • • • • •  



5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) 

відповідними компонентами  освітньої програми 
 

 
 

 



 
 


