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1. Профіль освітньо-наукової програми 
зі спеціальності 052 Політологія 

 
1. Загальна інформація 

Повна назва 
закладу вищої 
освіти та 
структурного 
підрозділу 

Харківський національний педагогічний університет імені 
Г. С. Сковороди 
Кафедра політології, соціології і культурології 

Ступінь вищої 
освіти та назва 
кваліфікації мовою 
оригіналу 

Ступінь вищої освіти: доктор філософії 
Кваліфікація: доктор філософії з галузі Соціальні та поведінкові науки за 
спеціальністю Політологія 
Doctor of Philosophy in Social and Behavior Sciences Political Science 

Офіційна назва 
освітньої програми 

Освітньо-наукова програма «Політологія» 

Тип диплому та 
обсяг освітньої 
програми 

Диплом доктора філософії, одиничний, 50 кредитів ЄКТС, термін 
навчання – 4 роки 

Наявність 
акредитації 

первинна 

Цикл / рівень НРК України – 8 рівень, FQ-ENEA – третій цикл, EQFLLL – 8 рівень 

Передумови Наявність освітнього ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного 
рівня спеціаліста 

Мова (и) 
викладання Українська мова 

Термін дії освітньої 
програми 2020 – 2024 рр. 

Інтернет адреса 
постійного 
розміщення опису 
освітньої програми 

http://smc.hnpu.edu.ua/osvitni-prohramy 

2. Мета освітньої  програми 
Підготовка кваліфікованих фахівців у галузі політології, зорієнтованих на збереження та 
примноження моральних, культурних, наукових цінностей і досягнень суспільства, у контексті  
набуття ними теоретичних знань та практичних умінь і навичок, оволодіння професійними 
компетентностями щодо освітньо-наукової, дослідницької та практичної діяльності у межах 
відповідної галузі; забезпечення консультативних заходів у період виконання ними конкретних 
наукових досліджень з підготовки та захисту дисертації. 

3. Характеристика освітньо-наукової програми 

Предметна область 
(галузь знань, 
спеціальність, 
спеціалізація 
(за наявності)) 

Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки 
Спеціальність: 052 Політологія 
Об’єкт вивчення: політичні інститути та процеси за нових 
глобалізаційних умов розвитку світу. 
Цілі навчання: підготовка висококваліфікованих науково-педагогічних 
кадрів шляхом формування і розвитку у здобувачів компетентностей, 
необхідних для оволодіння ними основних знань, вмінь та навичок 
виконання оригінального дисертаційного дослідження у сфері політичних 
наук, що має теоретичне та практичне значення, а також здійснення 
науково-педагогічної діяльності та розв’язання актуальних комплексних 
проблем політичної сфери функціонування суспільства на засадах 
глибокого переосмислення наявних та створення нових цілісних знань 
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та/або професійної практики.  
Теоретичний зміст предметної області: передові концептуальні та 
методологічні знання науково-дослідного та прикладного характеру в 
сфері політології; актуальні напрями досліджень в сучасній політичній 
науці; теорії, форми і методи наукового пізнання; методи та принципи 
наукового дослідження та їх застосування на практиці; освітні інноваційні 
процеси;основи сучасної наукової комунікації; інформаційні технології в 
науці та освіті.  
Методи, методики, технології та інструменти: загальнонаукові методи 
побудови політичної теорії (аналізу та синтезу; індукції та дедукції; 
абстрагування; сполучення історичного та логічного аналізів, 
моделювання та ін.); методи емпіричних досліджень (статистичні, 
фактологічні, соціологічні, документальні тощо); методи політології 
(соціологічний; біхевіористичний; нормативно-ціннісний; 
функціональний; інституціональний; системний; компаративістський; 
психологічний). Інструментарій та обладнання: сучасне інформаційно-
комунікаційне обладнання, інформаційні системи та програмні продукти, 
що застосовуються в політичних дослідженнях. 

Орієнтація 
освітньої програми 

Освітньо-наукова програма «Політологія» передбачає набуття 
здобувачами наукового ступеня теоретичних та практичних знань, умінь і 
навичок, професійних компетентностей, необхідних для організації 
власної науково-дослідницької діяльності, генерування нових ідей, 
розв’язання комплексних проблем політичної науки, отримання 
результатів, які мають наукове значення, теоретичне та практичне 
застосування. 

Основний фокус 
освітньої програми 
та спеціалізації 

Програма спрямована на оволодіння навичками в організації проведення 
наукових досліджень: формулювання проблемного поля предмету 
дослідження, обґрунтування теоретико-методологічної стратегії, 
отримання інноваційних науково значущих результатів. Програма 
враховує новітні вимоги щодо зв’язку теоретичних положень та їх 
застосуванням в дослідженні соціально-політичної реальності; формує 
фахівців зі здатністю до критичного аналізу та оцінки сучасних наукових 
досліджень, до організації планомірної та ефективної 
індивідуальної/командної дослідницької діяльності. 
Ключові слова: політика, політична система, політичні відносини, 
політична поведінка, політичні концепції, публічна політика, політичні 
інститути та процеси, політична культура, міжнародна політика, 
політичний менеджмент, політичний маркетинг, геополітика, міжнародна 
безпека. 

Особливості 
програми 

Унікальність ОНП визначається специфікою її позиціонування на 
Харківщині, як єдиної програми підготовки докторів філософії з 
політології, яка оптимально поєднує актуальну для прикордонного та 
прифронтового регіону політологічну проблематику у двох 
взаємодоповнюючих контекстах: політико-прикладному та інформаційно-
безпековому. 

4. Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 
працевлаштування 

Згідно з Національним класифікатором професій ДК 003:2010 фахівці, які 
здобули освіту за освітньо-науковою програмою «Політологія», можуть 
обіймати такі первинні посади: 
1473 Менеджери (управителі) у сфері надання інформації. 
1474 Менеджери (управителі) у сфері досліджень та розробок. 
1475.3 Менеджери (управителі) з дослідження ринку та вивчення 
суспільної думки. 
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2310.2 Викладач вищого навчального закладу. 
2443.2 Політолог. 
2443.2 Політичний оглядач. 
2443.2 Консультант із суспільно-політичних питань (в партіях та інших 
громадських організаціях). 
2443.2 Експерт із суспільно-політичних питань. 
2447 Професіонали у сфері управління проектами та програмами. 
Випускники спеціальності «Політологія» мають можливості працювати як 
державні службовці, менеджери (управителі), посадові особи громадських 
і самоврядних організацій, посадові особи державних органів влади, 
посадові особи органів державної виконавчої влади, посадові особи 
політичних організацій, посадові особи політичних партій, посадові особи 
академій наук і громадських організацій в соціально-культурній сфері, 
посадові особи інших самоврядних організацій, працівники апарату 
центральних органів державної влади, працівники апарату місцевих 
органів державної влади та ін. 

Подальше 
навчання 

Наукова програма четвертого (наукового) рівня вищої освіти «Доктор 
наук». 
Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти. 
Дослідницькі проекти та стипендії з додатковим освітнім компонентом. 

5. Викладання та оцінювання 

Викладання та 
навчання 

Активне навчання ґрунтується на індивідуальному науково-
дослідницькому проекті, виконання якого контролюється 
висококваліфікованим викладацьким складом. Передбачено три форми 
навчання: денна, вечірня, заочна. Це дозволяє аспіранту поєднувати 
навчання з роботою, ефективно організовувати робочий час. Лекційні 
заняття мають проблемний характер, використовують аналіз, синтез, 
порівняння, моделювання, аналогію, діалектику, абстрагування, 
конкретизацію, системний, історичний та логічний підходи. Практичні 
заняття передбачають використання методів інформаційних та 
комунікаційних технологій. 
Навчально-методичне забезпечення самостійної роботи здійснюється 
через використання елементів дистанційного навчання: електронних 
лекцій, методичних вказівок та завдань. 

Оцінювання 

Освітня складова програми. Оцінювання навчальних досягнень 
здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти здійснюється 
через накопичувальну систему шляхом оцінювання здобувачів за всіма 
видами аудиторної та самостійної навчальної діяльності за допомогою 
різних форм і видів контролю: поточний (усне опитування, письмовий 
контроль, тестування, колоквіум, модульний контроль тощо), проміжний 
посеместровий (атестовано / не атестовано), підсумковий контроль в 
обсязі навчального матеріалу, що визначений навчальною програмою, та 
в терміни, встановлені графіком освітнього процесу (залік, усний іспит, 
письмовий іспит у формі тестів, захист звіту з науково-викладацької 
практики тощо).  
Наукова складова програми. Оцінювання наукової діяльності здобувачів 
здійснюється кожного семестру на основі аналізу кількісних і якісних 
показників, що характеризують підготовку окремих частин дисертації 
згідно затвердженого індивідуального плану наукової роботи здобувача, 
публікацій у фахових виданнях України, закордонних періодичних 
виданнях, журналах, включених до науково-метричних баз Scopus, WOS, 
участь в науково-практичних конференціях, сертифікатів про науково-
педагогічне стажування, участь в грантовій та проєктній діяльності. 
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Підсумковою атестацією є попередній захист дисертаційної роботи на 
здобуття наукового ступеня доктора філософії з оформленням 
відповідного висновку кафедри про наукову новизну, теоретичне та 
практичне значення результатів дослідження. 

6. Програмні компетентності 

Інтегральна 
компетентність 

Здатність розв’язувати спеціалізовані завдання в предметній сфері 
політології та застосовувати ключові теорії і методи політичних 
досліджень та аналізу політики у експертно-аналітичній, політико-
організаційній, консультаційній, викладацькій і громадській сфері 
практичної професійної діяльності; а також планування, організація, 
проведення та презентація результатів наукового дослідження в обраній 
площині актуальної політологічної проблематики. 

Загальні 
компетентності 
(ЗК) 

ЗК1. Здатність до виявлення та постановки актуальних проблем, 
використання наукової методології щодо їхнього вирішення. 
ЗК2. Уміння системного мислення, критичного аналізу, генерування ідей, 
встановлення причинно-наслідкових зв’язків та мобілізація творчих 
здібностей в науково-дослідницькій діяльності. 
ЗК3. Знання і дотримання стандартів наукової діяльності та принципів 
академічної доброчесності. 
ЗК4. Здатність до використання наукової термінології у мовленнєвій та 
письмовій комунікаціях державною та іноземною мовами. 
ЗК5. Вміння аргументовано представляти власну точку зору в науковому 
академічному дискурсі, громадській комунікації, під час проведення 
навчальних занять. 
ЗК6. Здатність до розробки та виконання науково-дослідних проектів. 
ЗК7. Здатність до збору наукової інформації,  її систематизації, аналізу та 
узагальнення з використанням новітніх інформаційних технологій. 
ЗК8. Розуміння та сприйняття етичних норм поведінки відносно інших 
людей і відносно природи (принципи біоетики). 
ЗК9. Здатність до налагодження співпраці та обміну інформацією з 
вітчизняними та іноземними науковими співтовариствами. 
ЗК10. Здатність до самоорганізації та оптимального розподілу часу в 
процесі наукової діяльності. 

Спеціальні (фахові) 
компетентності 
(СК) 

СК1. Глибокі системні знання з політології, історії політичних теорій та 
вчень, політичних інститутів та процесів, ідеологій, окремих політичних 
феноменів. 
СК2. Розуміння та ефективне використання теоретико-концептуальної та 
методологічної бази для проведення теоретичних та прикладних 
досліджень у сфері політики. 
СК3. Системне розуміння процесів та основних тенденцій в сучасній 
світовій політиці, міжнародних відносинах та безпеці. 
СК4. Здатність до аналітичної діяльності в сфері державної політики та 
суспільно-політичного розвитку України. 
СК5. Здатність використовувати професійно-профільовані знання щодо 
надання управлінських послуг у сфері публічного менеджменту, 
експертизи мас-медіа, політичного консалтингу. 
СК6. Здатність використовувати теоретичні знання, уміння та практичні 
навички для розробки науково обґрунтованих соціально-політичних 
прогнозів. 
СК7. Здатність до розв’язання конкретних завдань, надання експертної 
оцінки конкретним політичним подіям, аналіз ризиків та керування ними. 
СК8. Здатність до аналітики актуальних політичних конфліктів в 
глобальному світі. 
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СК9. Розуміння сутності політичних технологій, цілей їхнього 
використання та політичного маніпулювання. 
СК10. Здатність до підготовки аналітичної документації та розробки 
конкретних рекомендацій в межах проведення політологічних 
досліджень. 

7. Результати навчання 

ПРН 1. 
Володіти системними знаннями з політичної науки для об’єктивного аналізу 
внутрішньополітичних та міжнародних процесів у контексті визначення тенденцій 
їхнього розвитку. 

ПРН 2. Приймати рішення та розробляти алгоритми розв’язання науково-практичних завдань 
за умов поєднання теорії та практики. 

ПРН 3. Проводити наукові дослідження (за усіма видами, що презентуються у політології) з 
актуальних сучасних соціально-політичних проблем. 

ПРН 4. Розробляти та виконувати науково-дослідні проекти із застосуванням релевантної 
теоретико-методологічної бази, оцінювати якість отриманих результатів. 

ПРН 5. 
Використовувати достовірну наукову інформацію з бібліотечних каталогів, архівів, 
репозитарієв, електронних та інших ресурсів, відповідно до поставлених цілей 
дослідження та принципів наукової об’єктивності. 

ПРН 6. Здійснювати моніторинг міжнародних науково-дослідницьких проектів з 
політологічної проблематики. 

ПРН 7. 
Використовувати професійно-профільовані знання щодо розуміння світових 
політичних процесів та міжнародної політики за нових умов розвитку сучасного світу. 

ПРН 8. 
Використовувати професійно-профільовані знання щодо виявлення специфіки та 
провідних тенденцій розвитку українського суспільства. 

ПРН 9. Використовувати теоретичні знання, уміння та практичні навички для розробки 
науково обґрунтованих соціально-політичних прогнозів. 

ПРН 10. Здійснювати адаптацію та модифікацію існуючих наукових підходів і методів до 
конкретних ситуацій професійної діяльності. 

ПРН 11. 
Володіти сучасними формами ділового іноземного мовлення, професійною 
термінологією, вмінням артикулювати власну наукову позицію стосовно 
досліджуваних проблем в науковому середовищі. 

ПРН 12. Раціонально планувати і організовувати індивідуальну/командну науково-дослідну 
діяльність, корегувати її та вдосконалювати. 

ПРН 13. Ставитися відповідально до виконуваної роботи, досягати поставленої мети з 
дотриманням вимог професійної етики. 

ПРН 14 Вирішувати етичні дилеми з опорою на норми закону, етичні принципи та 
загальнолюдські цінності. 

ПРН 15. Усвідомлювати необхідність навчання впродовж всього життя з метою поглиблення 
набутих та здобутих нових фахових знань. 

 8. Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове 
забезпечення 

Кадрове забезпечення освітньо-наукової програми «Політологія» 
складається з професорсько-викладацького складу кафедри політології, 
соціології і культурології факультету психології і соціології. До 
викладання окремих дисциплін відповідно до їхньої компетенції та 
досвіду залучений професорсько-викладацький склад кафедр: політології, 
соціології і культурології; філософії, англійської мови та педагогіки. 
До реалізації освітньо-наукової програми залучаються професіонали-
практики з досвідом роботи, які за фахом відповідають напряму 
програми. 
Керівник проектної групи та викладацький склад, який забезпечує 
реалізацію освітньо-наукової програми Політологія, відповідає вимогам, 
визначеним Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності 
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закладів освіти. 

Матеріально-
технічне 
забезпечення 

Навчальні приміщення, комп’ютерні робочі місця, доступ до системи 
дистанційного навчання на платформі Moodle (http://lms.hnpu.edu.ua/), 
Microsoft Office 365, мультимедійні класи дозволяють повністю 
забезпечити освітній процес протягом усього циклу підготовки за 
освітньо-науковою програмою. 

Інформаційне та 
навчально-
методичне 
забезпечення 

Офіційний веб-сайт http://hnpu.edu.ua/ містить інформацію про освітні 
програми, навчальну, наукову і організаційну діяльність, структурні 
підрозділи, правила прийому, контакти. 
Матеріали навчально-методичного забезпечення освітньо-наукової 
програми викладені на веб-сайті кафедри політології, соціології і 
культурології ХНПУ імені Г. С. Сковороди 
http://hnpu.edu.ua/uk/division/kafedra-politologiyi-sociologiyi-i-kulturologiyi 
Всі ресурси бібліотеки доступні через сайт університету: 
http://hnpu.edu.ua/uk/division/naukova-biblioteka-hnpu-imeni-gsskovorody 
Читальний зал забезпечений вільним доступом до мережі Інтернет. 
Електронний репозитарій бібліотеки ХНПУ імені Г. С. Сковороди містить 
дисертації та автореферати дисертацій, матеріали конференцій, навчальні 
видання, наукові статті на веб-сайті:http://dspace.hnpu.edu.ua/ 
Університет здійснює перевірку на виявлення збігів / ідентичності / 
схожості в текстах дисертаційних робіт здобувачів засобами сервісу 
перевірки на плагіат Unicheck. Перевірка текстів здійснюється 
надсиланням тексту на поштову скриньку antiplagiat@hnpu.edu.ua. 

9. Академічна мобільність 
Національна 
кредитна 
мобільність 

Національна кредитна мобільність може реалізовуватися українськими та 
іноземними учасниками освітнього процесу ХНПУ імені Г. С. Сковороди 
у закладах вищої освіти – партнерах в межах України 

Міжнародна 
кредитна 
мобільність 

Міжнародна кредитна мобільність може реалізовуватися учасниками 
освітнього процесу закладів вищої освіти України в закладах вищої освіти 
поза межами України, а також іноземними учасниками освітнього 
процесу іноземних закладів вищої освіти в українських закладах вищої 
освіти на підставі міжнародних договорів про співробітництво в галузі 
освіти та науки, міжнародних програм та проектів, договорів між 
українськими закладами вищої освіти або їхніми основними 
структурними підрозділами, а також може бути реалізоване українським 
учасником освітнього процесу закладу вищої освіти з власної ініціативи, 
підтриманої керівництвом ХНПУ імені Г. С. Сковороди, в якому він 
постійно навчається або працює на основі індивідуальних запрошень. 
Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність 
студентів ХНПУ імені Г. С. Сковороди 
http://smc.hnpu.edu.ua/files/Polozhennya/25_Polozhenya_pro_akademichnu_mobilnist.pdf 
ХНПУ імені Г. С. Сковороди укладено договір про співпрацю з 
Університетом Миколаса Ромеріса (Литва), зокрема щодо підготовки за 
подвійним дипломом фахівців з соціальної педагогіки і соціальної роботи. 
Здобувачі мають можливість вивчати онлайн-курси на платформі Prometheus, 
Intela, IBM, Coursera; долучатися до програм Erasmus+, Fulbright Researchand 
Development Program. 

Навчання 
іноземних 
здобувачів вищої 
освіти 

Навчання іноземних здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої 
освіти може здійснюватися згідно з вимогами чинного законодавства і 
Правил прийому на навчання до ХНПУ імені Г. С. Сковороди іноземців й 
осіб без громадянства / Admission rules of H.S. Skovoroda Kharkiv National 
Pedagogical University for foreigners and stateless persons 

http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Priimalna/2019/Umovy%20PravylaHNPU%2
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2. Структурно-логічна схема 
 

2.1. Перелік компонентів освітньо-наукової програми 
 

Код 
н/д Компоненти освітньо-наукової програми Кількість 

кредитів 

Форма 
підсумкового 

контролю 
1 2 3 4 

 Обов’язкові компоненти ОНП 
 1. Теоретична підготовка 
 1.1. Цикл загальнонаукової, гуманітарної та мовної підготовки 

ОК 1  Філософські фундації та етичні орієнтири 
конструювання наукових проектів 4 Екзамен 

ОК 2 
Академічно і професійно орієнтоване спілкування  
(англійське / німецьке / французьке / російське / 
українське) 

6  Екзамен 

 1.2. Цикл професійної  (спеціальної) підготовки 

ОК 3 Історія та теорія політичної науки 4 Екзамен 

ОК 4 Прикладна політологія в сучасних політичних 
реаліях 4 Екзамен 

ОК 5 Політичні інститути та процеси 4 Екзамен 
1.3. Цикл науково-дослідної  підготовки (універсальні навички дослідника) 

ОК 6 Методологічні засади, категорії та принципи 
наукового політологічного дослідження 3 Екзамен 

ОК 7 Політична аналітика та політичне консультування в 
умовах глобального розвитку 3 Екзамен 

2. Практична підготовка 

ОК 8 Науково-викладацька практика 9 Диференційова
ний залік 

Вибіркові компоненти ОНП 
 1.4. Вибіркові навчальні дисципліни за вибором аспіранта 

ВД 1 Вибіркові дисципліни 1-го року навчання 4 Залік 
ВД 2 Вибіркові дисципліни 2-го року навчання 4 Залік 
ВД 3 Вибіркові дисципліни 3-го року навчання 5 Залік 

Загальний обсяг вибіркових компонентів:                    13 
Загальний обсяг освітньої програми: …………………50 

 

Орієнтовний перелік дисциплін вільного вибору ОНП «Політологія» 
 
 

ВД 1 
Мас-медіа та політика: сучасні проблеми / Політичні конфлікти та ризики у 
глобальному світі / Міжнародна та регіональна безпека в умовах сучасного 
світового порядку / Громадські організації в сучасному політичному процесі / 
Системи місцевого самоврядування в сучасних державах. 

 

ВД 2 
Політичні ідеології в сучасному електоральному процесі / Політична та 
інформаційна безпека у сучасному світі / Політична влада в глобальному світі / 
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Політичний маркетинг: технології та проведення PR-компаній / Громадські 
об’єднання в умовах глобалізаційних викликів 

 

ВД 3 
Міжнародні відносини та світовий політичний процес / Сучасні парадигми 
порівняльної політології / Виборчі технології в електоральному процесі 
України / Війни в сучасному світі: політологічний аналіз / Демократизація 
політичної системи України в умовах європейської інтеграції 
 
2.2. Структурно-логічна схема вивчення освітніх компонентів освітньо-
наукової програми третього (освітньо-наукового) рівня за спеціальністю 
052 «Політологія» представлена в Додатку 1. 
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Додаток 1

Академічно і професійно орієнтоване 
спілкування  (англійське / німецьке / 
французьке / російське / українське) 

Філософські фундації та етичні 
орієнтири конструювання 

наукових проектів 

Історія та теорія 
політичної науки 

ВД 1 

Академічно і професійно орієнтоване 
спілкування  (англійське / німецьке / 
французьке / російське / українське) 

 

Політична аналітика та політичне 
консультування в умовах 

глобального розвитку 

Прикладна політологія в 
сучасних політичних 

реаліях 

ВД 2 

Науково-викладацька практика 

Політичні інститути та процеси 

Методологічні засади, категорії 
та принципи наукового 

політологічного дослідження 

Науково-дослідна діяльність 

Науково-дослідна діяльність 

ВД 3 

Науково-дослідна діяльність 
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3. Форми атестації здобувачів вищої освіти 
 

Освітньо-наукова програма підготовки доктора філософії зі спеціальності 
052 – Політологія вважається завершеною, якщо аспірант повністю виконав 
програму освітньої підготовки, наукової та педагогічної практики. 

На атестацію виноситься система компетенцій, що визначена в СВО 
ХНПУ «Стандарт вищої освіти Харківського національного педагогічного 
університету імені Г. С. Сковороди. Освітньо-кваліфікаційна характеристика», 
та система блоків відповідних змістових модулів 

Атестація випускників освітньо-наукової програми «Політологія» 
проводиться у формі захисту дисертації та завершується видачею документу 
встановленого зразка про присудження йому ступеня доктора філософії із 
присвоєнням кваліфікації – «Доктор філософії з галузі Соціальні та поведінкові 
науки за спеціальністю Політологія». Захист здійснюється відкрито і публічно 
на засіданні спеціалізованої вченої ради, що має повноваження зі спеціальності 
052 Політологія.  

Здобувач ступеня доктора філософії має право на вибір спеціалізованої 
вченої ради. 

Підсумкова атестація аспіранта здійснюється за результатами виконання 
індивідуального плану у вигляді звітування здобувача на засіданнях кафедри. 
Документами, що підтверджують підсумкову атестацію, є звіт аспіранта за 
відповідною формою, друкований варіант розділів дисертації, копії публікацій, 
сертифікатів та інших документів, що засвідчують наукову активність 
здобувача, атестаційний лист про складання іспитів і заліків, витяг із протоколу 
засідання кафедри тощо. 
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Таблиця1 
 

4. Матриця відповідності програмних компетентностей 
компонентам освітньо-наукової програми 

 
 

О
К

 1
 

О
К

 2
 

О
К

 3
 

О
К

 4
 

О
К

 5
 

О
К

 6
 

О
К

 7
 

О
К

 8
 

В
Д

 

ІК 1   + + + + + +  
ЗК 1 +  + + + + + +  
ЗК 2 +  +  + + + +  
ЗК 3 +     + + +  
ЗК 4 + + + + + + + +  
ЗК 5 + + +    + +  
ЗК 6 +   +  + +   
ЗК 7 +   +   + +  
ЗК 8 +      + +  
ЗК 9 + +     + +  
ЗК 10 +      + +  
СК 1   +  + + + +  
СК 2 +  + + + + + +  
СК 3    + +  + +  
СК 4 +   +   +   
СК 5 +   + +  +   
СК 6   + +   +   
СК 7   + + +  +   
СК 8   + + +  +   
СК 9    +   +   
СК 10 +   +   +   
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Таблиця 2 
5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) 

відповідними компонентами освітньо-наукової програми 
 

 

О
К

 1
 

О
К

 2
 

О
К

 3
 

О
К

 4
 

О
К

 5
 

О
К

 6
 

О
К

 7
 

О
К
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В
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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 +   + + + + +  
ПРН 14 +   +   + +  
ПРН 15 + + + + + + + +  
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