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Рецензії – відгуки зовнішніх стейкхолдерів 

Наталія Ткаченко - доктор економічних наук, професор, директор Інституту 

післядипломної освіти Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка: 

«У цілому освітньо-професійна програма Фінанси, 

банківська справа та страхування відповідає Стандарту 

фахової передвищої освіти зі спеціальності 072 Фінанси, 

банківська справа та страхування, галузі знань 07 

Управління та адміністрування, і забезпечує на 

достатньому рівні підготовку конкурентноспроможного, 

інтегрованого в європейський та світовий освітній простір 

фахівця за освітньо-професійним ступенем «фаховий 

молодший бакалавр». 

Олександр Рожко -  

 

доктор економічних наук, професор, професор кафедри 

фінансів Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка: 

«Рецензована освітньо-професійна програма Фінанси, 

банківська справа та страхування спеціальності 072 

Фінанси, банківська справа та страхування є актуальною, 

цілком відповідає сучасним вимогам до освітніх програм 

та запитам стейкхолдерів. Рекомендується для 

запровадження в освітньому процесі підготовки фахівця в 

галузі знань 07 Управління та адміністрування». 

Дмитро Грицута - Голова Правління страхової компанії «Княжа Vienna 

Insurance Group»: 

«Представлена на розгляд освітньо-професійна програма 

Фінанси, банківська справа та страхування  спеціальності 

072 Фінанси, банківська справа та страхування 

відрізняється логічністю, обґрунтованою послідовністю, 

чітко відображає вимоги для підготовки фахівців даної 

спеціальності і може бути рекомендована для підготовки 

здобувачів фахової передвищої освіти». 

Андрій Дубас -  Президент Асоціації українських банків: 

«Вважаю, що підготовлена освітньо-професійна програма 

Фінанси, банківська справа та страхування спеціальності 

072 Фінанси, банківська справа та страхування для 

здобувачів фахової передвищої освіти є унікальною з 

низкою позитивних особливостей і може бути 



 
 

рекомендована для підготовки фахівців в галузі знань 07 

Управління та адміністрування».  

 

 



 
 

1. Основні положення 

Освітньо-професійна програма (далі – ОПП) є нормативним документом 

Приватного вищого навчального закладу «Фінансово-правовий коледж» (далі – 

Коледж), у якому визначається нормативний зміст навчання, встановлюються 

вимоги до змісту, обсягу та рівня освіти й професійної підготовки фахового 

молодшого бакалавра з галузі знань 07 Управління та адміністрування 

спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування. 

Освітньо-професійна програма розроблена відповідно до:  

- Закону України «Про освіту»; 

- Закону України «Про фахову передвищу вищу освіту»; 

- Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»; 

- Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, затверджених 

постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 року №1187; 

- Положення про акредитацію освітньо-професійних програм фахової 

передвищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 

№ 749 від 01 липня 2021 року; 

- Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється 

підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 29.04.2015 року № 266; 

- Національної рамки кваліфікацій, затвердженої постановою 

Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 року № 1341; 

- Стандарту вищої освіти України: освітньо-професійний ступінь: 

фаховий молодший бакалавр, галузь знань 07 Управління та адміністрування, 

спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування, затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України від 22.06.2021 р. № 700. 

ОПП містить систему компонентів на першому рівні вищої освіти в 

межах спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування та 

використовується під час: 

- акредитації освітньої програми; 

-  ліцензування провадження освітньої діяльності за відповідною 

спеціальністю та рівнем вищої освіти; 

- розроблення навчального плану, робочих програм навчальних 

дисциплін і практик; 

- формування індивідуальних планів здобувачів; 

- розроблення засобів діагностики якості вищої освіти; 

- професійної орієнтації здобувачів вищої освіти. 

ОПП визначає: 



 
 

- вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією 

програмою; 

- термін навчання для здобуття освітньо-професійного ступеня;  

- кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання цієї програми; 

- очікувані результати навчання (загальні та професійні 

компетентності), якими повинен оволодіти здобувач; 

Користувачами освітньо-професійної програми є 

- здобувачі фахової передвищої освіти за спеціальністю 072 Фінанси, 

банківська справа та страхування; 

- викладачі Коледжу, які здійснюють підготовку за спеціальністю 072 

Фінанси, банківська справа та страхування; 

- Екзаменаційна комісія; 

- Приймальна комісія. 

Освітньо-професійна програма поширюється на кафедри Коледжу, які 

здійснюють підготовку здобувачів освітньо-професійного ступеня фахового 

молодшого бакалавра спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та 

страхування. 

Освітньо-професійну програму розроблено членами групи забезпечення у 

складі: 

Мельник Вадим Владиславович – кандидат економічних наук, завідувач 

кафедри фінансів і кредиту – керівник групи забезпечення освітньої програми 

спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування; 

Рябий Ростислав Алікович – кандидат економічних наук, викладач 

кафедри загальноекономічних дисциплін – член групи забезпечення освітньої 

програми спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування; 

Котвицький Сергій Олександрович – викладач кафедри фінансів і кредиту 

– член групи забезпечення освітньої програми спеціальності 072 Фінанси, 

банківська справа та страхування. 

 

2. Загальна характеристика 

 

Загальна інформація 

Освітньо-

професійний 

ступінь  

Фаховий молодший бакалавр 

Галузь знань 07 Управління та адміністрування 

Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування 

Мова(и) Українська 



 
 

навчання і 

оцінювання 

Обсяг освітньої 

програми 
120 кредитів ЄКТС 

Форма навчання Денна 

Термін навчання 

на основі базової загальної середньої освіти – 2 роки 10 

місяців (6 семестрів) 

на основі повної загальної середньої освіти – 1 рік 10 

місяців (4 семестри) 

Тип програми Освітньо-професійна програма 

Освітня 

кваліфікація 

Фаховий молодший бакалавр з фінансів, банківської справи 

та страхування 

Професійна 

кваліфікація 
Не передбачено 

Кваліфікація в 

дипломі 

Фаховий молодший бакалавр з фінансів, банківської справи 

та страхування 

Доступ до 

навчання 

Визначається Правилами прийому до Приватного вищого 

навчального закладу «Фінансово-правовий коледж». 

На основі повної загальної середньої освіти прийом 

здійснюється за результатами зовнішнього незалежного 

оцінювання в порядку, визначеному законодавством. 

На основі базової загальної середньої освіти прийом 

здійснюється за результатами вступних випробувань. 

Інтернет-адреса 

постійного 

розміщення 

опису освітньої 

програми 

https://fpk.in.ua/about/public-information 

Характеристика ОП 

Мета програми  

Забезпечення організаційних та методичних передумов 

для здобуття теоретичних і практичних знань, умінь і 

навичок загальних засад практичної діяльності, інших 

компетентностей за спеціальністю 072 Фінанси, банківська 

справа та страхування, достатніх для ефективного 

виконання завдань інноваційного характеру відповідного 

рівня професійної діяльності. 

Надання освіти в області вивчення управління та 

адміністрування як соціального явища, його окремих 



 
 

складових із широким доступом до працевлаштування, 

підготовка студентів із особливим інтересом до окремих 

його напрямів, галузей для подальшого навчання 

Опис 

предметної 

області 

Об’єкт вивчення та/або діяльності: устрій, принципи, 

механізми функціонування та розвитку фінансових систем.  

Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних розв’язувати 

типові спеціалізовані задачі та практичні проблеми в сфері 

фінансів, банківської справи та страхування або у процесі 

навчання.  

Теоретичний зміст предметної області: поняття, категорії, 

теорії і концепції фінансової науки, які визначають 

тенденції і закономірності функціонування й розвитку 

фінансів, банківської справи та страхування.  

Методи, методики та технології фінансової науки і 

практики на теоретичному і емпіричному рівнях.  

Інструменти та обладнання: сучасні інформаційно-

аналітичні системи та стандартні, спеціальні й галузеві 

програмні продукти. 

Особливості 

програми 

Обов'язковими є навчальна та виробнича практика на 

підприємствах економічної галузі 

Придатність до 

працевлаштуван

ня 

Робочі місця в галузі економіки на підприємствах, 

установах, організаціях усіх форм власності та 

організаційного підпорядкування, органах державної влади, 

місцевого самоврядування за Національним класифікатором 

України: «Класифікатор видів економічної діяльності» ДК 

009:2010: Секція К Фінансова та страхова діяльність; Секція 

L Операції з нерухомим майном. Перелік посад, які може 

обіймати випускник, не є вичерпним. 

Академічні 

права 

випускників 

Можливе продовження навчання за освітнім ступенем 

бакалавра для набуття освітньо-наукових та освітньо-

професійних навичок, поглиблених знань  

Викладання  

Загальний стиль навчання - завдання-орієнтований. 

Лекції, семінари, практичні заняття, самостійна робота на 

основі підручників, конспектів, методичних рекомендацій, 

консультації із викладачами. 

Освітній процес проходить з дотриманням принципів 

академічної свободи та академічної доброчесності. 

Навчання побудоване на компетентнісному та 



 
 

студентоцентричному підходах, з використанням 

інтерактивних методів навчання (кейс-методів, 

моделювання ситуацій, роботи в малих групах, тестування, 

бінарних занять тощо) та практичного спрямування занять, 

які проходять у формах лекцій, практичних занять, 

самостійної роботи здобувачів, проходження навчальної та 

виробничої практики, індивідуального підходу до кожного 

здобувача.  

До викладання залучаються фахівці-практики, іноземні 

професори 

Специфічні 

характеристики 

матеріально-

технічного 

забезпечення 

Освітній процес здійснюється з використанням 

лабораторій, мультимедійних аудиторій 

Специфічні 

характеристики 

інформаційного 

та навчально-

методичного 

забезпечення 

Освітній процес реалізується з допомогою науково-

методичних, періодичних друкованих і електронних 

наукових видань, міжнародних та національних навчально-

наукових центрів 

Оцінювання 

Письмові іспити, диференційовані заліки, заліки, 

вирішення ситуаційних задач, практичних завдань, 

складення процесуальних документів, участь у 

тренувальних процесуальних діях, усні презентації, 

поточний контроль, комплексний кваліфікаційний іспит 

Форми атестації 

Атестація випускників проводиться у формі 

комплексного кваліфікаційного іспиту за спеціальністю 072 

Фінанси, банківська справа та страхування та завершується 

видачею документа встановленого зразка про присудження 

йому освітньо-професійного ступеня фахового молодшого 

бакалавра. Під час складання комплексного 

кваліфікаційного іспиту перевіряється ступінь володіння 

студентом теоретичними знаннями та практичними 

навичками в галузі управління та адміністрування. 

Документ, що 

успішне 

опанування 

Диплом або диплом з відзнакою, який видається за умови 

отримання не менше 75 відсотків відмінних оцінок з усіх 

навчальних дисциплін та практичної підготовки, з оцінками 



 
 

освітньої 

програми 

"добре" з інших дисциплін та з оцінками "відмінно" за 

результатами комплексного кваліфікаційного іспиту 

Національна 

кредитна 

мобільність 

Даний компонент є доступним для студентів у процесі 

навчання за умови оформлення угоди між Коледжем, іншим 

закладом вищої освіти та студентом, а також за умови 

узгодження паралельного навчання у декількох закладах 

вищої освіти з подальшим перезарахуванням результатів 

навчання 

Міжнародна 

кредитна 

мобільність 

Даний компонент є доступним для студентів у процесі 

навчання за умови оформлення угоди між Коледжем, іншим 

іноземним закладом вищої освіти та студентом, а також за 

умови узгодження паралельного навчання у декількох 

закладах вищої освіти з подальшим перезарахуванням 

результатів навчання 
 

3. Система оцінювання 

Оцінка за національною 

шкалою  
Мінімальний бал Максимальний бал 

Диференційована шкала 

Відмінно / Excellent 90 100 

Добре / Good 75 89 

Задовільно / Satisfactory 60 74 

Незадовільно / Fail 0 59 

Національна недиференційована шкала 

Зараховано / Passed 60 100 

Не зараховано / Failed 0 59 



 
 

4. Програмні компетентності 

 

Шифр Зміст компетентності 

Інтегральна компетентність (ІК) 

ІК 

Здатність вирішувати типові спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми у галузі фінансів, банківської ̈ справи та 

страхування або у процесі навчання, що вимагає застосування 

положень і методів фінансової науки, та може 

характеризуватися певною невизначеністю умов; нести 

відповідальність за результати своєї діяльності; здійснювати 

контроль інших осіб у визначених ситуаціях 

Загальні компетентності (ЗК) 

ЗК-1 

Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена 

суспільства, усвідомлювати цінності громадянського 

(вільного демократичного) суспільства та необхідність його 

сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і 

громадянина в Україні 

ЗК-2 

Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, 

наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння 

історії та закономірностей розвитку предметної області, її 

місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у 

розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати 

різні види та форми рухової активності для активного 

відпочинку та ведення здорового способу життя 

ЗК-3 
Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і 

письмово 

ЗК-4 Здатність спілкуватися іноземною мовою 

ЗК-5 
Знання і розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності 

ЗК-6 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях 

ЗК-7 
Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні 

технології 

ЗК-8 
Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел 

ЗК-9 

Володіння знаннями із освітньої та наукових складових 

підготовки, необхідними для професійного здійснення 

наукової діяльності та проведення власного наукового 

дослідження 



 
 

ЗК-10 

Володіння навичками міжособистісної взаємодії, вміння 

працювати в команді, налагоджувати контакт з різними за 

віком, характером і статусом людьми 

ЗК-11 

Здатність виявляти ініціативу, повагу до інших людей, брати 

на себе відповідальність за певну ділянку роботи, здатність 

розділити успіхи свого колективу, мотивувати колектив та 

рухатися до спільної мети 

Фахові компетентності спеціальності (СК) 

СК-1 

Здатність використовувати теоретичний і методичний 

інструментарій фінансової, економічної, математичної, 

статистичної, правової та інших наук для розв’язання складних 

завдань у сфері фінансів, банківської справи та страхування 

СК-2 
Здатність здійснювати професійну діяльність, згідно з 

вимогами законодавства 

СК-3 
Розуміння особливостей функціонування сучасної 

національної і світової фінансових систем та їх структури 

СК-4 Розуміння принципів організації фінансових відносин 

СК-5 
Здатність застосовувати принципи, методи і процедури 

бухгалтерського обліку 

СК-6 Здатність складати й аналізувати фінансову звітність 

СК-7 
Здатність самостійно виконувати складні завдання у сфері 

фінансів, банківської справи та страхування 

СК-8 

Здатність застосовувати сучасне інформаційне та програмне 

забезпечення для отримання й обробки даних у сфері 

фінансів, банківської справи та страхування 

СК-9 
Здатність виконувати контрольні функції у сфері фінансів, 

банківської справи та страхування 

СК-10 

Здатність здійснювати ефективні комунікації між фахівцями і 

користувачами послуг у сфері фінансів, банківської справи  та 

страхування 

СК-11 

Здатність підтримувати належний рівень знань та постійно 

підвищувати рівень професійної підготовки у сфері фінансів, 

банківської справи та страхування 

СК-12 

Спроможність застосовувати загальнонаукові та спеціальні 

методи наукових досліджень, які спрямовані на пізнання 

досліджуваних явищ та нормалізування складних 

економічних процесів 

СК-13 Спроможність впровадження раціональних схем планування 



 
 

та організації робочих місць, структурування завдань 

відповідно до чисельності та кваліфікації виконавців, 

визначати черговість робіт, розраховувати термін їх 

виконання 

СК-14 

Здатність застосовувати отримані нові знання й практичні 

пропозиції для розв’язання комплексних проблем у сфері 

професійної діяльності, адаптувати їх до умов змінного 

середовища 

 

5. Програмні результати навчання 

Шифр 

результатів 

навчання 

Зміст результатів навчання 

ПРН-1 

Знати свої права як члена суспільства, розуміти цінності 

громадянського суспільства, верховенства права, прав і 

свобод людини і громадянина України 

ПРН-2 
Володіти державною та іноземною мовами для складання 

ділових паперів і комунікації у професійній діяльності 

ПРН-3 

Знати економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та 

функціональні зв’язки, що існують між фінансовими 

процесами та економічними явищами 

ПРН-4 
Знати і розуміти теоретичні основи та принципи фінансової 

науки, особливості функціонування фінансових систем 

ПРН-5 
Дотримуватися вимог законодавства для забезпечення 

правомірності професійних рішень 

ПРН-6 
Застосовувати набуті теоретичні знання у практичній 

діяльності для розв’язання професійних завдань 

ПРН-7 

Застосовувати сучасне інформаційне та програмне 

забезпечення для отримання й обробки даних у сфері 

фінансів, банківської справи та страхування 

ПРН-8 
Здійснювати пошук, відбір та опрацювання інформації з 

різних джерел у процесі професійної діяльності 

ПРН-9 
Вміти розв’язувати складні задачі у спеціалізованих сферах 

професійної діяльності 

ПРН-10 
Застосовувати принципи, методи і процедури бухгалтерського 

обліку у сфері фінансів, банківської справи та страхування 

ПРН-11 Формувати й аналізувати форми фінансової звітності та 



 
 

правильно інтерпретувати отриману інформацію 

ПРН-12 

Володіти методичним інструментарієм здійснення базових 

контрольних функцій у сфері фінансів, банківської справи та 

страхування 

ПРН-13 

Використовувати професійну аргументацію для донесення 

інформації до фахівців і користувачів послуг у сфері фінансів, 

банківської справи  та страхування для досягнення спільної 

мети 

ПРН-14 
Застосовувати інновації у сфері фінансів, банківської справи 

та страхування 

ПРН-15 
Виявляти навички самостійної роботи та роботи в команді, 

демонструвати гнучке мислення, відкритість до нових знань 

ПРН-16 
Використовувати статистичні методи аналізу для 

встановлення тенденцій розвитку об’єктів дослідження 

ПРН-17 

Виявляти систему складних проблем сучасної економічної 

науки та господарської практики; застосовувати набуті 

теоретичні знання до розв’язання конкретних господарських 

проблем на мікро-, мезо- та макрорівні; виокремлювати 

стратегічні пріоритети розвитку національної економіки з 

урахуванням світового досвіду загальноцивілізаційних 

перетворень 

 



 
 

6. Перелік компонентів освітньої програми та їх логічна послідовність 

Код 

н/д 

Компоненти освітньої програми 

(навчальні дисципліни, курсові проекти 

(роботи), практики, кваліфікаційна 

робота) 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумкового 

контролю 

Обов’язкові компоненти ОП 

ОК 1 Вступ до університетських студій 2 залік 

ОК 2 Українська та зарубіжна культура 3 залік 

ОК 3 Філософія 3 іспит 

ОК 4 Основи трудового права 2 залік 

ОК 5 Іноземна мова професійного 

спрямування (всього) 

8 іспит 

ОК 6 Основи "зеленої" економіки 3 залік 

ОК 7 Економічна теорія 4 іспит 

ОК 8 Історія економіки та економічної 

думки 

4 іспит 

ОК 9 Мікроекономіка 4 іспит 

ОК 10 Макроекономіка 4 іспит 

ОК 11 Вища математика для економістів 4 іспит 

ОК 12 Теорія ймовірностей та математична 

статистика для економістів 

4 іспит 

ОК 13 Інформаційні системи в фінансах 3 залік 

ОК 14 Статистика для економістів 3 залік 

ОК 15 Менеджмент 3 іспит 

ОК 16 Маркетинг 3 залік 

ОК 17 Економіка підприємства 4 іспит 

ОК 18 Фінанси 4 іспит 



 
 

ОК 19 Страхування 3 іспит 

ОК 20 Міжнародна економіка 3 іспит 

ОК 21 Гроші і кредит 4 іспит 

ОК 22 Банківська система 3 іспит 

ОК 23 Фінансовий ринок 3 іспит 

ОК 24 Податкова система та податкова 

політика 

3 іспит 

ОК 25 Науковий образ світу 2 залік 

ОК 26 Навчальна та виробнича практика 10 залік 

 Кваліфікаційний іспит  іспит 

Загальний обсяг обов'язкових компонент: 96 

Вибіркові компоненти ОП 

Вибірковий блок 1 (дві дисципліни на вибір) 

ВБ 1.1 Психологія масової поведінки 2 залік 

ВБ 1.2 Теорія ціноутворення 2 залік 

ВБ 1.3 Тренінг «Економіка підприємства» 2 залік 

Вибірковий блок 2 (дві дисципліни на вибір) 

ВБ 2.1 Оцінка бізнесу 3 залік 

ВБ 2.2 Тайм-менеджмент 3 залік 

ВБ 2.3 Кількісний аналіз емпіричних даних 3 залік 

Вибірковий блок 3 (дві дисципліни на вибір) 

ВБ 3.1 Екологічна економіка 4 залік 

ВБ 3.2 Фінансова математика 4 залік 

ВБ 3.3 Психологія ділового спілкування 4 залік 

Вибірковий блок 4 (дві дисципліни на вибір) 



 
 

ВБ 4.1 Психологія реклами 3 залік 

ВБ 4.2 Програмування 3 залік 

ВБ 4.3 Креативні стратегії реклами 3 залік 

Загальний обсяг вибіркових компонентів: 24 

Факультативний блок 

Ф 1 Іноземна мова професійної 

спрямованості 

0 - 

Ф 2 Фізична культура 0 - 

Ф 3 Українська мова 0 - 

Загальний обсяг освітньої програми 120 

  

7. Система забезпечення якості вищої освіти 

Наявність акредитації Сертифікат, виданий Міністерством 

освіти і науки України від 09 липня 

2019 року за № 11010715, серія КП 

відповідно до рішення АК від 04 

липня 2019 року, протокол № 137 

(наказ МОН України від 09.07.2019 р., 

№ 944), термін дії до 01.07.2024 року 

Принципи та процедури забезпечення 

якості освіти 

визначаються Положенням про 

забезпечення якості освітньої 

діяльності та якості вищої освіти, 

Положенням про внутрішню систему 

забезпечення якості фахової 

передвищої освіти 

Моніторинг та періодичний перегляд 

освітніх програм 

визначаються Положенням про 

організацію навчального процесу 

Щорічне оцінювання здобувачів вищої 

освіти 

визначаються Положенням про 

забезпечення якості освітньої 

діяльності та якості вищої освіти, 

Положенням про внутрішню систему 

забезпечення якості фахової 

передвищої освіти 



 
 

Підвищення кваліфікації науково-

педагогічних, педагогічних та 

наукових працівників 

визначаються Порядком про 

підвищення кваліфікації педагогічних 

і науково-педагогічних працівників, 

затвердженим постановою Кабінету 

Міністрів України від 21 серпня 2019 

року № 800, Положенням про 

атестацію науково-педагогічних та 

педагогічних працівників 

Наявність необхідних ресурсів для 

організації освітнього процесу 

визначається вимогами до 

матеріально-технічного забезпечення 

Наявність інформаційних систем для 

ефективного управління освітнім 

процесом 

визначається Положенням про 

організацію навчального процесу 

Публічність інформації про освітні 

програми, ступені вищої освіти та 

кваліфікації 

розміщується на сайті Коледжу у 

відкритому доступі 

https://fpk.in.ua/about/public-information 

Критерії оцінювання навчальних 

досягнень 

визначаються робочими навчальними 

програмами навчальних дисциплін 

Принципи академічної доброчесності визначаються Положенням про 

забезпечення якості освітньої 

діяльності та якості вищої освіти та 

Кодексом академічної доброчесності 

Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти 

Політика та процедури вирішення 

конфліктних ситуацій 

визначаються Положенням про 

організацію навчального процесу та 

методичними рекомендаціями 

психологічної служби Коледжу 

План наукової роботи, науково-

дослідницьких та пізнавально-

навчальних заходів 

розміщується на сайті Коледжу у 

відкритому доступі 

https://fpk.in.ua/about/public-information 

 

 

 

 



 
 

8. Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам освітньої програми 

 
ЗК 

1 

ЗК

2 

ЗК 

3 

ЗК 

4 

ЗК 

5 

ЗК 

6 

ЗК 

7 

ЗК 

8 

ЗК 

9 

ЗК 

10 

ЗК 

11 

СК 

1 

СК 

2 

СК 

3 

СК 

4 

СК 

5 

СК 

6 

СК 

7 

СК 

8 

СК 

9 

СК 

10 

СК 

11 

СК 

12 

СК 

13 

СК 

14 

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      +                  +  



 
 

 
ЗК 

1 

ЗК

2 

ЗК 

3 

ЗК 

4 

ЗК 

5 

ЗК 

6 

ЗК 

7 

ЗК 

8 

ЗК 

9 

ЗК 

10 

ЗК 

11 

СК 

1 

СК 

2 

СК 

3 

СК 

4 

СК 

5 

СК 

6 

СК 

7 

СК 

8 

СК 

9 

СК 

10 

СК 

11 

СК 

12 

СК 

13 

СК 

14 

ОК16          +           +     

ОК 17      +                  +  

ОК 18     +         + +  + +        

ОК 19                  +  +      

ОК 20              + +        +   

ОК 21     +        +            + 

ОК 22            + +   +  +  +      

ОК 23            +  + +           

ОК 24            + +       +      

ОК 25 +       + +             + +  + 

ОК 26      +    + +           +    

Вибіркові компоненти ОП 

Вибірковий блок 1 

ВБ 1.1  +      +  +                

ВБ 1.2     +           +         + 

ВБ 1.3      +     +             +  



 
 

 
ЗК 

1 

ЗК

2 

ЗК 

3 

ЗК 

4 

ЗК 

5 

ЗК 

6 

ЗК 

7 

ЗК 

8 

ЗК 

9 

ЗК 

10 

ЗК 

11 

СК 

1 

СК 

2 

СК 

3 

СК 

4 

СК 

5 

СК 

6 

СК 

7 

СК 

8 

СК 

9 

СК 

10 

СК 

11 

СК 

12 

СК 

13 

СК 

14 

Вибірковий блок 2 

ВБ 2.1      +                  + + 

ВБ 2.2        +  +           +     

ВБ 2.3       +     +       +       

Вибірковий блок 3 

ВБ 3.1 + +           +             

ВБ 3.2       +         + +         

ВБ 3.3        +  +           +     

Вибірковий блок 4 

ВБ 4.1          +     +      +     

ВБ 4.2       + +           +       

ВБ 4.3       + +                 + 

Факультативний блок 

Ф 1    +   +                   

Ф 2  +                        

Ф 3  +                        



 
 

 
ЗК 

1 

ЗК

2 

ЗК 

3 

ЗК 

4 

ЗК 

5 

ЗК 

6 

ЗК 

7 

ЗК 

8 

ЗК 

9 

ЗК 

10 

ЗК 

11 

СК 

1 

СК 

2 

СК 

3 

СК 

4 

СК 

5 

СК 

6 

СК 

7 

СК 

8 

СК 

9 

СК 

10 

СК 

11 

СК 

12 

СК 

13 

СК 

14 

Ф 4   +                       

 



 
 

9. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) відповідним компонентам освітньої програми 

 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 ПРН 16 ПРН 17 

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      + +   + +     +  



 
 

 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 ПРН 16 ПРН 17 

ОК 15         +      +   

ОК16         +    +     

ОК 17         +      +   

ОК 18    +     + + +   +    

ОК 19          +  +  +    

ОК 20    +          +   + 

ОК 21         +         

ОК 22 +  +  + +   + +  +      

ОК 23    +  +   +     +   + 

ОК 24 +  +  + +   +   +      

ОК 25 +    + + + +          

ОК 26         +      +   

ВБ 1.1        +     +     

ВБ 1.2   +   +    +        

ВБ 1.3             +  +   



 
 

 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 ПРН 16 ПРН 17 

ВБ 2.1   +   +   +         

ВБ 2.2        +     +     

ВБ 2.3       + +       + +  

ВБ 3.1 +  +  +             

ВБ 3.2       +  + + +     +  

ВБ 3.3        +     +  +   

ВБ 4.1   +          +  +   

ВБ 4.2       + +        +  

ВБ 4.3      + + + +    + +    

Ф 1  +                

Ф 2               +   

Ф 3 +                 

Ф 4  +                

 

 

 


