


І. ПРЕАМБУЛА 
 

1 Розроблено проектною групою ВП НУБіП України «Бережанський 
агротехнічний коледж» 

2 Ухвалено Педагогічною радою ВП НУБіП України «Бережанський 
агротехнічний коледж» протокол №12 від «31» травня  2018 року 

3 Розробники: 
Михайлишин Маріанна Степанівна – керівникробочої групи, завідувач 

відділення обслуговування комп’ютерних систем та мереж і електрифікації 
сільського господарства, викладач вищої категорії циклової комісії фізико-
математичних дисциплін, інформатики та обчислювальної техніки; 

Оберська Надія Василівна - член робочої групи, голова циклової комісії 
спеціальних електротехнічних дисциплін, викладач вищої категорії; 

Білик Ярослав Васильович - член робочої групи, викладач вищої 
категорії циклової комісії спеціальних електротехнічних дисциплін 

 
Освітня програма визначає передумови доступу до навчання, орієнтацію 

та основний фокус програми, обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття 
освітнього ступеня магістра, перелік загальних та спеціальних (фахових) 
компетентностей, нормативний і варіативний зміст підготовки фахівця, 
сформульований у термінах результатів навчання та вимоги до контролю якості 
вищої освіти. 

ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний коледж» розробляє 
освітню програму за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка» для підготовки молодшого спеціаліста до виконання 
професійних обов’язків за обраною спеціальністю до розробки Стандарту 
вищої освіти за відповідним рівнем вищої освіти з названої спеціальності. 
Затверджено як тимчасовий документ. 

 



1. Профіль освітньо-професійної програми молодший спеціаліст зі 
спеціальності141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» 

1 – Загальна інформація 
Повна назва 
вищого 
навчального 
закладу та 
структурного 
підрозділу 

Відокремлений підрозділ Національного Університету біоресурсів та 
природокористування України «Бережанський агротехнічний коледж», 
відділення обслуговування комп’ютерних систем та мереж і електрифікації 
сільського господарства 

Ступінь вищої 
освіти та назва 
кваліфікації 
мовою оригіналу 

Молодший спеціаліст, технік-електрик 

Офіційна назва 
освітньої програми  

Молодший спеціаліст зі спеціальності «Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка» 

Тип диплому та 
обсяг освітньої 
програми 

Диплом молодшого спеціаліста, одиничний, 
180 кредитів ЄКТС 

Наявність 
акредитації  

 

Цикл/рівень НРК України - 5 рівень, FQ-ЕНЕА – початковий, ЕQF LLL - 5 рівень 
Передумови Свідоцтво про базову загальну середню освіту, 

сертифікати ЗНО, 
диплом кваліфікованого робітника 
вступні іспити. 
Решта вимог визначаються правилами прийому на освітню програму 
молодшого спеціаліста 

Мова(и) 
викладання 

Українська  

Термін дії 
освітньої програми 

До прийняття Державного стандарту 

Інтернет-адреса 
постійного 
розміщення опису 
освітньої програми   

http://www.batk.nubip.edu.ua 

2 – Мета освітньої програми 
Формування та розвиток загальних і професійних компетентносте в галузі освіти електричної 
інженерії, необхідних для здійснення педагогічної діяльності у навчальних закладах та виробничої 
діяльності на підприємствах 

3 – Характеристика освітньої програми 
Предметна 
область, 
галузь знань, 
спеціальність, 
спеціалізація (за 
наявності) 

14Електрична інженерія 
141Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 

Орієнтація 
освітньої 
програми 

Освітньо-професійна 

Основний фокус 
освітньої програми 
та спеціалізації 

Програма базується на загальновідомих наукових результатах із врахуванням 
сьогоднішнього стану педагогіки, психології та електричної інженерії, 
орієнтує на актуальні спеціалізації, в рамках яких можлива подальша 
професійна та наукова кар’єра педагога з електричної інженерії (теоретична 
та прикладна) 

Особливості 
програми 

Виробнича та педагогічна практики забезпечують підготовку фахівців у 
реальному середовищі майбутньої професійної діяльності. В навчальному 
процесі використовуються найновіші науково-практичні досягнення, 
реалізується системний підхід у формуванні змісту профільно-орієнтованих 



навчальних дисциплін. 
4 – Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 
працевлаштування 

Випускники отримують можливість працевлаштування у двох сферах: 
педагогічній та технічній, у напрямах, що пов’язані з соціально-виховною 
діяльністю, навчанням персоналу, підвищенням його кваліфікації, 
тренінговою роботою; можуть реалізувати свої педагогічні здібності у 
професійно-технічних навчальних закладах, де надається технічна освіта чи 
здійснюється викладання електротехнічних дисциплін, у закладах 
післядипломної професійної освіти; бізнес-освіті, освітніх проектах, 
консультативній роботі. Налагодження, монтаж, експлуатація промислового і 
побутового електроустаткування, силових пристроїв і електронних систем 
управління. 

Подальше 
навчання 

Можливість продовження навчання за програмами першого циклу вищої 
освіти (НРК України - 6 рівень, FQ-ЕНЕА - перший цикл, ЕQFLLL - 6 рівень) 

5 – Викладання та оцінювання 
Викладання та 
навчання 

Загальний стиль навчання – проблемно-орієнтований. Лекційні курси 
поєднуються з практичними заняттями, лабораторними роботами, 
«мозковими штурмами» та робочими зустрічами. Широко використовується 
алгоритмізація навчання. Самостійна робота на основі підручників та 
конспектів, електронних освітніх ресурсів, розміщених в «Віртуальному 
навчальному середовищі Moodle», «Хмарному середовищі GOOGLE» 
консультації із викладачами визначається як особистісно-орієнтована 
педагогічна взаємодія суб’єктів навчання у ВНЗ, метою і мірою ефективності 
якої є формування професійної компетентності майбутнього фахівця. 

Оцінювання Тестування, опитування, дискусії, презентації, письмові есе, психолого- 
педагогічні характеристики, самоконтроль та самооцінка, контрольні роботи, 
звіти про практику, захист курсових робіт, усні та письмові екзамени, 
комплексний екзамен з фаху, визначення рейтингу студента у кредитній 
системі освітнього процесу. 

6 – Програмні компетентності 
Інтегральна 
компетентність 

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі професійної 
діяльності із поглибленим рівнем знань та вмінь інноваційного характеру, 
достатнім рівнем інтелектуального потенціалу для вирішення проблемних 
професійних завдань у певній галузі комп’ютерних наук. 

Загальні 
компетентності 
(ЗК) 

ЗК1 Знання вітчизняної історії, економіки й права, розуміння причинно-
наслідкових зв’язків розвитку суспільства й уміння їх використовувати 
в професійній і соціальній діяльності. 

ЗК2 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.. 
ЗК3 Здатність до письмової та усної комунікації українською мовою 

(професійного спрямування). 
ЗК4 Знання іншої мови, зокрема англійської. 
ЗК5 Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 
ЗК6 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 
ЗК7 Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних 

джерел. 
ЗК8 Навички здійснення безпечної діяльності. 
ЗК9 Прагнення до збереження навколишнього середовища. 
ЗК10 Уміння працювати як індивідуально, так і в команді. 
ЗК11 Здатність приймати обґрунтовані рішення. 
ЗК12 Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. 
Фахові 
компетентності 
спеціальності (ФК) 

ФК1 Здатність використовувати комп’ютеризовані системи 
автоматизованого проектування (CAD), виготовлення (CAM) та 
інженерних розрахунків (CAE). 

ФК2Здатність оцінювати рівень енергозабезпеченості 
сільськогосподарського підприємства 

ФК3Здатність оцінювати використання електрообладнання і устаткування та 
стан організації використання електроносіїв 

ФК4Здатність аналізувати якості виконуваних робіт та проводити аналіз 



техніко-економічних показників 
ФК5Здатність аналізувати стан охорони праці та безпеки життєдіяльності в 

АПК та планувати роботи з охорони праці та навколишнього середовища 
ФК6Здатність володіти основами планування робіт з технічного 

обслуговування і ремонту електрообладнання та засобів автоматизації та 
планування обсягів річного споживання електричної енергії на 
технологічні потреби господарства 

ФК7Здатність проектування внутрішніх силових і освітлювальних 
електропроводок та електрообладнання у виробничих об’єктах 
сільськогосподарського призначення 

ФК8Здатність діагностування технічного стану елементів електропостачання 
сільського господарства, повітряних і кабельних ліній напругою до 1000 
В та діагностування технічного стану електродвигунів, пускової і 
захисної апаратури, технічних засобів автоматизації електропроводок 

ФК9Здатність діагностування технічного стану освітлювальних установок, 
електротермічного і зварювального електрообладнання, установок 
мікроклімату 

ФК10Здатність приймання в експлуатацію нового електрообладнання та 
засобів автоматизації та виконання передпускових лабораторних 
випробувань нового електрообладнання 

ФК11Здатність впровадження енергозберігаючих технологій та 
нетрадиційних джерел електроенергії 

ФК12Здатність ведення технічної документації при експлуатації 
електрообладнання та засобів автоматизації 

ФК13Здатність виконувати монтаж і налагодження електричних схем 
електроустановок та проводити контроль за монтажем, технічним 
обслуговуванням електротехнічного обладнання та установок 

ФК14Здатність виконувати нормативне-правові документи у практичній 
діяльності з метою запобігання аварійності, травматизму на робочому 
місті 

ФК15 Здатність правильно вибрати, з урахуванням технологічних режимів та 
умов навколишнього середовища, основні види електрообладнання, 
забезпечити організацію та проведення пусконалагоджувальних робіт і 
приймально-здавальних випробувань, налагодити експлуатацію техніки 
відповідно до вимог системи ПЗР і ТО 

7 – Програмні результати навчання 
ПРН1. Використовувати мовні навички із співробітником щодо історичних місць і подій в Україні, 

стану розвитку української культури та на професійні теми. 
ПРН2. Використовувати філософські знання та методологію для вивчення інших дисциплін і 

прогнозування розвитку політичних, економічних, культурних, соціальних і виробничих 
процесів. 

ПРН3. Використовувати знання математичного апарату, інженерної механіки, теоретичних основ 
електротехніки, основ 7 автоматики, основ електроніки і мікросхемотехніки, основ 
теплотехніки і гідравліки, безпеки життєдіяльності, основ екології, інженерної та 
комп’ютерної графіки для засвоєння дисциплін математичної та природничо-наукової 
підготовки і професійних дисциплін 

ПРН4. Вибирати необхідні положення із законодавчих актів з охорони праці та безпеки людини для 
вирішення професійних задач. Формувати фізичну культуру особистості фахівця. 

ПРН5. Використовувати знання з комп’ютерів та комп’ютерних технологій для вирішення 
професійних задач. 

ПРН6. Впроваджувати сучасні технічні засоби, технологічне обладнання та технічні засоби 
енергозбереження. 

ПРН7. Аналізувати і оцінювати стан експлуатації та використання електротехнічних установок та 
електрообладнання, визначати місця пошкоджень в силових кабелях, на лініях 
електропередач, визначати технічний стан елементів розподільних пристроїв. 

ПРН8. Діагностувати технічний стан освітлювальних, електротехнічних установок та 



електрообладнання; визначати технічний стан електропроводок, рівень напруги в силових 
електромережах; вимірювати опір ізоляції обмоток; проводити профілактичні вимірювання і 
виявляти дефекти в пусковій і захисній апаратурі. 

ПРН9. Вести облік використаної електроенергії на освітлення і технологічні потреби. 
ПРН10. Вимірювати рівень освітленості в приміщеннях; проводити огляди і профілактичні 

вимірювання в освітлювальних і опромінювальних установках і виявляти дефекти; визначати 
нормовану дозу ультрафіолетового опромінення тварин і птахів. 

ПРН11. Проводити монтаж та налагоджування електричних схем електроустановок та засобів 
автоматизації. 

ПРН12. Впроваджувати нетрадиційні джерела електроенергії. 
ПРН13. Вміти розраховувати економічну ефективність планових процесів з технічного 

обслуговування і ремонту; розраховувати річний обсяг споживання електричної енергії; 
складати заявки енергопостачальним організаціям на виділення лімітів споживання 
електроенергії; розробляти графіки раціонального споживання електроенергії за кварталами 
протягом року. 

ПРН14. Використовувати для вирішення окремих практичних задач сучасні інформаційні технології 
та інтернет-ресурси, а також універсальне та спеціальне програмне забезпечення. 

ПРН15. Вміти визначати стан ефективного використання засобів 8 електрообладнання і засобів 
автоматизації установок. 

ПРН16. Проводити оперативний контроль за виконанням планів і графіків технічного 
обслуговування та поточного ремонту електрообладнання 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 
Кадрове 
забезпечення 

Розробники програми:  
3 викладачі вищої категорії. 
Всі розробники є штатним співробітниками Бережанського агротехнічного 
коледжу  
Гарант освітньої програми: Михайлишин М.С. – завідувач відділення 
обслуговування комп’ютерних систем та мереж і електрифікації сільського 
господарства, викладач вищої категорії. 
До реалізації програми залучаються висококваліфіковані педагогічні 
працівники. 
З метою підвищення фахового рівня всі педагогічні працівники один раз на 
п’ять років проходять стажування, в т.ч. закордонні. 

Матеріальне- 
технічне 
забезпечення 

− навчальні корпуси; 
− гуртожитки; 
− тематичні кабінети; 
− спеціалізовані лабораторії; 
− комп’ютерні класи; 
− пункти харчування; 
− точки бездротового доступу до мережі Інтернет; 
− мультимедійне обладнання; 
− спортивний зал, спортивні майданчики. 

Інформаційне та 
навчально- 
методичне 
забезпечення 

− офіційний сайт закладу: http://www.batk.nubip.edu.ua; 
− точки бездротового доступу до мережі Інтернет; 
− необмежений доступ до мережі Інтернет; 
− наукова бібліотека, читальні зали; 
− віртуальне навчальне середовище Moodle; 
− хмарні середовища Google-Apps; 
− пакет MS Office 365; 
− корпоративна пошта; 
− навчальні і робочі плани; 
− графіки навчального процесу 
− навчально-методичні комплекси дисциплін; 
− навчальні та робочі програми дисциплін; 
− дидактичні матеріали для самостійної та індивідуальної 
роботи студентів з дисциплін; 
− програми практик; 
− методичні вказівки щодо виконання курсових проектів(робіт), 



дипломних проектів (робіт); 
− критерії оцінювання рівня підготовки; 
− пакети комплексних контрольних робіт. 

9 – Академічна мобільність 
Національна 
кредитна 
мобільність 

Підвищення кваліфікації (стажування) педагогічних 
працівників у вітчизняних вищих навчальних закладах 

Міжнародна 
кредитна 
мобільність 

 

Навчання 
іноземних 
здобувачів вищої 
освіти 

Навчання іноземних здобувачів вищої освіти не проводиться 



2.1.Перелік компонент освітньої програми підготовки молодшого спеціаліста 
зі спеціальності 141«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» 

 
Код 
н/д Назва навчальної 

дисципліни 

Кількість 
кредитів 

Години  Форма 
підсумкового 

контролю 
1.Цикл загальної підготовки 

1.1. Обов’язкові компоненти 
ЗП 1.1 Вища математика 5 150 екзамен 

ЗП 1.2 Українська мова (за професійним 
спрямуванням) 2 60 екзамен 

ЗП 1.3 Іноземна мова (за професійним 
спрямуванням) 4 120 екзамен 

ЗП 1.4 
Основи підприємництва, 
менеджменту та маркетингу в 
АПК 

2 60 залік 

ЗП 1.5 Соціологія 1,5 45 залік 

ЗП 1.6 Правознавство (основи 
правознавства) 2 60 залік 

ЗП 1.7 Фізичне виховання 4 120 залік 
Разом 20,5 735  

1.2 Вибіркові дисципліни (за вибором студента) 
ЗП 1.8 Психологія 2 60 залік 
ЗП 1.9 Філософія 2 60 залік 

ЗП 1.10 Інформатика і інформаційні 
технології 3,5 105 залік 

Разом 7,5 225  
Всього за циклом загальної підготовки 28 840  

2. Цикл професійної та практичної підготовки 
2.1. Обов’язкові компоненти 

ФП 2.1 ТОЕ 6 180 екзамен 
ФП 2.2 Основи автоматики 4 120 екзамен 

ФП 2.3 Інженерна та комп’ютерна 
графіка 5 150 залік 

ФП 2.4 Інженерна механіка 4 120 екзамен 
ФП 2.5 Основи теплотехніки і гідравліки 3 90 залік 

ФП 2.6 Основи електроніки і 
мікросхемотехніки 5 150 екзамен 

ФП 2.7 Конструкційні та електротехнічні 
матеріали 3 90 екзамен 

ФП 2.8 Монтаж електрообладнання і 
систем керування 6,5 195 екзамен 

ФП 2.9 КВП з основами метрології 4 120 екзамен 
ФП 2.10 Електричні машини і апарати 5 150 екзамен 
ФП 2.11 Електропостачання с/г 6 180 екзамен 

ФП 2.12 
Експлуатація та ремонт 
електротехнічних установок та 
засобів автоматизації 

7,5 225 екзамен 

ФП 2.13 Машини і обладнання в АПК 3 90 залік 
ФП 2.14 Електропривод с/г машин 6 180 екзамен 

ФП 2.15 Електричне освітлення та 
опромінення 4 120 залік 

ФП 2.16 Електротехнологія 3 90 екзамен 
ФП 2.17 АТП і САК 7 210 екзамен 

Разом 82 2460  
2.2 Вибіркові дисципліни (за вибором студента) 

ФП 2.17 Вступ до фаху 2 60 залік 



ФП 2.18 Економіка с/г і організація 
агроенергосервісу 3 90 екзамен 

ФП 2.19 
Енергозбереження і засоби обліку 
та регулювання витрат 
енергоносіїв 

3,5 105 залік 

ФП 2.20 Фізика 4 120 екзамен 
ФП 2.21 Хімія 2,5 75 залік 

ФП 2.22 Інженерна екологія 2 60 залік 
ФП 2.23 ОП і БЖД 4 120 залік 

Разом 21 630  
Всього за циклом професійної та практичної 

підготовки 103 3090  

2.3 Практична підготовка 
ФП 2.23 Навчально ознайомлювальна 1,5 45 залік 
ФП 2.24 Електрослюсарна 3 90 залік 
ФП 2.25 Механічна 1,5 45 залік 
ФП 2.26 Зварювальна 1,5 45 залік 
ФП 2.27 Електромонтажна 6,5 195 залік 

ФП 2.28 
ТО і ремонт електричного 
обладнання і засобів 
автоматизації 

5 150 залік 

ФП 2.29 Вирішення виробничо 
ситуаційних завдань 1,5 45 залік 

ФП 2.30 ВТП 7 210 залік 
ФП 2.31 Переддипломна практика 3 90 залік 
ФП 2.32 Дипломне проектування 6,5 195 залік 

Разом 37 1110  
Екзаменаційна сесія 10 300  
Державна атестація  2 60  

Всього 180 5400  



2.2. Структурно-логічна схема освітньої програми підготовки молодшого спеціаліста  
зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» 
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3. Форма атестації здобувачів вищої освіти 
 

Атестацією випускників освітньої програми спеціальності 141 
«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» передбачено 
проведення державної атестації з освітнім ступенем «Молодший спеціаліст» у 
вигляді захисту дипломного проекту. 

Державну атестацію на рівні молодшого спеціаліста здійснює 
Екзаменаційна комісія та завершується видачею документу встановленого 
зразка про присудження йому ступеня молодшого спеціаліста із присвоєнням 
кваліфікації: технік-електрик.  

Атестація здійснюється відкрито і публічно. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Гарант освітньої програми 
завідувач відділення обслуговування 
комп’ютерних систем та мереж 
і електрифікації сільського господарства    М.С. Михайлишин 



Таблиця 1.  
Матриця відповідності визначених Стандартом компетентностей дескрипторам НРК 

 
Класифікація 

компетентностей 
за НРК 

Знання Уміння Комунікація Автономія та 
відповідальність 

Інтегральна компетенція 
 Концептуальні 

знання, набуті у 
процесі навчання та 
професійної 
діяльності, включаючи 
певні знання сучасних 
досягнень 

Критичне 
осмислення основних 
теорій, принципів, 
методів і понять у 
навчанні та 
професійній діяльності 

Розв'язання складних 
непередбачуваних задач і проблем у 
спеціалізованих сферах професійної 
діяльності та/або навчання, що 
передбачає збирання та інтерпретацію 
інформації (даних), вибір методів та 
інструментальних засобів, 
використання, адаптацію та 
удосконалення комп’ютерних 
технологій,  застосування інноваційних 
підходів до їх створення 

Донесення до 
фахівців і нефахівців 
інформації, ідей, 
проблем, рішень та 
власного досвіду в 
галузі професійної 
діяльності 

здатність 
ефективно формувати 
комунікаційну 
стратегію 

Керування комплексними 
діями або проектами, 
відповідальність за прийняття 
рішень у непередбачуваних 
умовах, відповідальність за 
професійний розвиток окремих 
осіб та/або груп осіб, 

здатність до подальшого 
навчання з високим рівнем 
автономності 

Загальні компетентності (1-12) 
ЗК1 ПРН1, ПРН3 ПРН4 ПРН6 ПРН12 
ЗК2 ПРН4 ПРН6, ПРН7 ПРН8 ПРН12, ПРН8 
ЗК3 ПРН1 ПРН2 ПРН4 - 
ЗК4 - - ПРН2 ПРН5 
ЗК5 ПРН3 ПРН4 ПРН5 ПРН6 
ЗК6 ПРН1 ПРН4 ПРН5 ПРН6 
ЗК7 ПРН1 ПРН4 ПРН5 ПРН6 
ЗК8 ПРН1 ПРН4 ПРН5 ПРН6 
ЗК9 ПРН1 ПРН4 ПРН5 ПРН6 
ЗК10 ПРН1 ПРН2 ПРН5 ПРН6 
ЗК11 ПРН1 ПРН4 ПРН5 ПРН6 
ЗК12 ПРН1 ПРН4 ПРН5 ПРН6 



Спеціальні (фахові) компетентності (1-15) 
ФК1 ПРН2, ПРН4, ПРН5 ПРН7, ПРН9, ПРН10 - ПРН12 
ФК2 ПРН1, ПРН2, ПРН4, 

ПРН5 
ПРН6 ПРН8, ПРН9 ПРН15 

ФК3 ПРН3, ПРН5 ПРН6, ПРН7 ПРН9 ПРН8 ПРН15 
ФК4 ПРН1, ПРН4 ПРН7,ПРН8 ПРН13 ПРН15 
ФК5 ПРН1, ПРН4 ПРН6, ПРН8 ПРН14 ПРН16 
ФК6 ПРН2, ПРН4 ПРН8, ПРН9, ПРН11, ПРН12 ПРН10, ПРН11 ПРН15 
ФК7 ПРН4 ПРН6, ПРН9, ПРН12 ПРН11, ПРН12 ПРН15 
ФК8 ПРН2, ПРН4 ПРН6, ПРН11, ПРН12, ПРН16 ПРН17 ПРН15 
ФК9 ПРН2, ПРН6 ПРН6, ПРН11, ПРН12, ПРН16 ПРН17 ПРН16 
ФК10 ПРН2, ПРН4 ПРН9 – ПРН12 - ПРН15 
ФК11 ПРН5 ПРН6 ПРН7, ПРН8 ПРН16 
ФК12 ПРН1, ПРН2 ПРН6-ПРН8, ПРН13, ПРН16 - ПРН15 
ФК13 ПРН1, ПРН3, ПРН4, 

ПРН5 
ПРН6-ПРН8 ПРН11, ПРН12 ПРН16 

ФК14 ПРН1, ПРН2, ПРН5  ПРН6-ПРН8, ПРН11, ПРН12 ПРН14 ПРН15 
ФК15 ПРН1-ПРН3, ПРН4 ПРН6-ПРН8,  ПРН13, ПРН14 ПРН15 



Таблиця 2 
Матриця відповідності визначених Стандартом результатів навчання та компетентностей 

П
ро

гр
ам

ні
 

ре
зу

ль
та

ти
 

на
вч

ан
ня

 (1
-2

1)
 Компетентності 

Ін
те

гр
ал

ьн
а 

ко
м

пе
те

нт
ні

ст
ь Загальні компетентності Спеціальні (фахові) компетентності 
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К
1 
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2 
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Ф
К
7 

Ф
К
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Ф
К
9 

ФК
10 

ФК
11 

ФК
12 

ФК
13 

ФК
14 

ФК
15 

ПРН1 +  +           +    + +      +    
ПРН2 +  +    +        +  +   +         
ПРН3 +  +   +  +        +         +    
ПРН4 +  +         + +    +            
ПРН5 +  +     +          + +          
ПРН6 +     + +     + +      +      +    
ПРН7 +  +          +       +    +     
ПРН8 +      + +    + +        +  + +     
ПРН9 +   + +                 + + +     
ПРН10 +     + +     + +          + +     
ПРН11 +  +   +              + + + + +     
ПРН12 +   +       +  +            +    
ПРН13 +        + +                +   
ПРН14 +  +                       + + + 
ПРН15 +  +                       + + + 
ПРН16 +  +                       + + + 

Гарант освітньої програми/завідувачвідділення обслуговування комп’ютернихсистем та мереж і електрифікації сільського господарстваМихайлишин 

М.С.,marianna_mmm@ukr.net, +38(067) 3506344 


