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1. ВНЕсЕНО
кафедрою МСНСджменту Твано-Франкiвського Коледжу Львiвського
нацiонального аграрного унiверситету

2. РОЗГЛЯНуто ТА СХВАЛЕНО на засiданнi педагогiчноу ради
ТВано-Франкiвського Коледжу Львiвського нацiональНого аграрного унiВерсиТету
(протокол вiд <~3i» с~ ~‘ц~g 2020р N~ ~4.

З. ВВЕДЕНО В ДIЮ 3 0 1.09.2020 р.

4. РОЗРОБНИКИ
Голубчак Олег Мяхайлович — завiдувач економiчним Вiддiленюiм коледжу
Кухнiй Леся Степанiвна — викладач коледжу
Казюка Наталiя Петрiвна — Викладач коледжу
Землэтков ‘гор Семенович — викладач коледжу, заступник директора з

маркетингу будLвельноу компанiУ «Ярковицю>
Заник ‘ван Михайлович — студент коледжу



Передмова

Освiтня Програма розроблена вiдповiдно до стандарту вищоТ освiти

УкраТни (nepinoro (бакалаврсыюго) рiвня, галузi знань 07 — Управлiння та

адмiнiстрування СПСцiальнос~~ 073 — Менеджмент, затвердженого i введеного в

дiю накалом Мiнiстерства освiти i науки УкраТни вiд 29.10.20 18 р. К~ 1165.

Стандарт розроблено членами пiдкомiсiУ зi спецiальпостi 073

‘хМенеджмент» Науково-методичн~у комiсiУ З’& 6 з бiзнесу, управлiння та права

сектору вищоТ освiти Науково-методичноу ради Мiнiстерства освiти i науки

УкраУни.

Стандарт розглянуто та схвалено на засiданнi ПiдкомiсiУ за спецiальнiстю

073 «Менеджмент» Науково-методичноу комiсiТ КЁ б з бiзнесу, управлiння та

права сектору вищоУ освiти Науково-методичноу ради Мiнiстерства освiти i

науки УкраУни (протокол Х~ 4 вiд 06.09.20 16 р.).

Стандарт розглянуто на засiданнi сектору вищо? освiти Науково

методичноТ ради Мiнiстерства освiти i науки УкраYни (протокол Х9 9 вiд

22.11.2016 р.).

Стандарт розглянуто Мiнiстерством економiчного розвитку i торгiвлi

УкраТни та Федерацiею роботодавцiв УкраУни.

Стандарт розглянуто nicnu Надходженшi всiх зауважень та проПозицiй та

схвалено на засiданнi ПiдкомiсiУ зi спеДiальностi 073 «Менеджмент» Науково

методичноТ комiсiУ N~ б з бiзнесу, управлiння та права Науково-методичноу ради

Мiнiстерства освiти i науки УкраУни (протокол ЗЧb 2 вiд 18.04.20 18 р.).

Стандарт Погоджено рiшенкям Надiонального агентства iз забезпечення

якостi вищоТ освiти вiд 16.04.20 19 р., протокол Jчb 4.



Профiль освiтньо-професiйноУ програми «Менеджмент»
зi спецiальностi 073 Менеджмент

Тип диплому та диплом бакалавра, одиничний ступiнь, 240 кредитiв
обсяг програми СКТС, термiн нанчання 3 роки 10 мiсяцiв

•• . Iвано-Франкiвський коледж ЛьвiвськогоЗаклад вищот освiти . .

нацюнального аграрного унiверситету
Офiцiйна назна

. .. Менеджментосжлтньоi програми
Наяннiсть
акредитацi?
Перiод аь~редитацi? 2021 рiк
Цикл/рiвень FQ — ВВЕЛ — перпiий цикл, QF-LLL — 6 рiвень, НРК —

програми б рiвень
Вступ вiдбуваеться на базi повно? загальноГ середньоУ
освiти або на основi ступеня молодшого бакалавра
(освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня «молодший
спецiалiст»). Умови вступу визначаються «Правилами
прийому до Iвано-Франкiвського коледжу ЛНАУ»,
затвердженими Вченою радою унiверситету.
При вступi на основi ступеня «молодший бакалавр»
(освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня «молодший
спецiалiст») коледж мае право визнати таПередумони .

перезарахувати кредити ЕЖТС, отриманi в межах
попередньоТ освiтньоТ програми пiдготовки молодшого
бакалавра (молодшого спецiалiста), обсягом не бiльше
нiж 120 кредитiв €КТС. Визнання та перезарахування
результатiв навчання, отриманих в межах попередньоУ
освiтньоТ програми вiдбуваеться у вiдгiовiдностi до
«Положения про порядок визначення академiчноТ
рiзницi та перезарахування навчальних дисциплiн у
Iвано-Франкiвському коледжi ЛНАУ».

Мова(и) ..

Укражськаникладанни
Термiн дiТ освiтньо7 01.09.2020 — 30.06.2024
програми
Iнтернет — адреса
постiйного . .

. http ://iГацгаmсоl . at.ua/index/rnenedzhment/O-89розмiщення опису
оснiтньоУ програми

Мета програми
Формування та розвиток загальних i професiйних компетентностей для
здобупя студентом: теоретичних знань, вмiнь i навичок управлiнськоТ
дiяльностi, достатнiх для успiшного виконання професiйних обо&язкiв у сферi



управлiння, пiдготовка здобувачiв вищоУ освiти до подальшого нанчання за
обраною спецiальнiстю.

__________________ Характеристика програми
Предметна область, Галузь энань: 07 Управлiння та адмiнiстрування
напрям Спецiалыu/сть: 073 Менеджмент

- 06 ‘ект виечення: управлiння органiзацiями та Ух
пiдроздiлами.
- Ц/л! нанчання: пiдготовка фахiвцiв, здатних
вирiшувати практичнi проблеми та складнi
спецiалiзованi задачi, що характеризуються
комплекснiстю та невизначенiстю умов, у сферi
управлiння органiзацiями та Ух пiдроздiлами.
- Теоретччний эм/ст предмепгноY област!: парадигми,
закони, закономiрностi, принципи, iсторичнi
передумови розвитку менеджменту; концепцiУ
системного, ситуацiйного, адаптивного,
антисипативного, антикризового, iнновацiйного,
проектного менеджменту тощо; функцiУ, методи,
технологiУ та управлiнськi рiшення у менеджментi.
- Методи, методики та техгюлог/Y: загальнонауковi та
специфiчнi методи дослiдження (розрахунково
аналiтичнi, економiко-статистичнi, економiко
математичнi, експертного оцiнювання, фактологiчнi,
соцiологiчнi, документальнi, балансовi тощо); методи
реалiзацiУ функцiй менеджменту (методи
маркетингових дослiджень; методи економiчноУ
дiагностики; методи прогнозування i планування;
методи проектування органiзацiйних структур
управлiння; методи мотивування; методи
контролювання; методи оцiнювання соцiальноУ,
органiзацiйноУ та економiчно’i ефективностi в
менеджментi тощо). методи менеджменту
(адмiнiстративнi, економiчнi, соцiально-психологiчнi,
технологiчнi); технологiУ обгрунтування управлiнських
рiшень (економiчний аналiз, iмiтацiйне моделювання,
дерево рiшень тощо).
- Iнструментарiй та обладнання: сучасне
iнформацiйнокомунiкацiйне обладнання, iнформацiйнi
системи та програмнi продукти, що застосовуються в

___________________ менеджментi.
Освiтньо-професiйна програма пiдготовки бакалавра

Фокус програми: базуеться на адаптацiУ та впровадженнi в професiйну
дiяльшсть знань, аналiтичних, комунiкативних,

загальна/спещальна . . .оргашзаторських навичок вирiшення завдань, якi
повиннi об’ективно оцiнювати економiчнi процеси, що



вiдбуваються в суспiльствi, вивчення основних
категорiй науки управлiння як системи наукових
пiдходiв до керiвництва органiзацiями або Ух
пiдроздiлами з урахуванням факторiв внутрiшнього I
зовнiшнього середовища, функцiй управлiння I
процесiв розробки та прийняпя управлiнських рiшень,
методiв використання базових iнструментiв
управлiння органiзацiями.

Орiснтацiя Спецiальна освiта та професiйна пiдготовка в областi
програми управлiння
Особливостi Програма розвивас перспективнi напрями пiдготовки
програми фахiвцiв з управлiння

Працевлатитування та продовження освiти
Менеджер здатний виконувати такi професiйнi роботи
(згiдно дК 003 :2010) i займати первиннi посади:
- керLвники пiдприемств, вiдомств, органiзацiй;
- керiвнi працiвники апарату органiв державноТ влади;
- керiвники основних пiдроздiлiв в рiзних сферах
дiяльностi;
- керiвники малих пiдприемств без апарату упр4влiння;

Працевлаштування - професiонали з управлiння проектами та програмами;
- директор-розпорядник;
- головний адмiнiстратор (на комерцiйних
пiдприсмствах);
- менеджер (управитель) з персоналу (з постачання, зi
эбуту);
- фахiвець з аналiзу ринку;
та iншi.
Можливiсть отримання освiти на другому

. (магiстерському) рiвнi вищоУ освiти.
Продовження освiти . . .‚. .Набупя додаткових квазпфiкацiи в системi

пiслядипломноУ освiти.
Стиль та методика нанчання

Пiдходи до Пiдходи до освiтнього процесу: проблемно
викладання та орiентований, компетентнiсний.
нанчання Форми органiзацiУ освiтнього процесу: лекцiТ,

лабораторнi та практичнi заняпя, семiнари, самостiйна
робота, консультацiУ 13 викладачами, навчальна
практика, виробнича практика, елементи
дистанцiйного навчанкя.
Освiтнi технологiУ: iнтерактивнi, iнформацiйно
комунiкацiйнi, проектне навчання.

Система Екзамени, тестування, презентацiУ, звiти, звiт
оцiнювання щоденник, контрольнi роботи, курсова робота,



.4

атестацiя.
Програмнi компетентностi

Iнтегральна Здатнiсть розв’язувати складнi спецiалiзованi задачi та
компетентнiсть практичнi проблеми, якi характеризуються

комплекснiстю i невизначенiстю умов, у сферi
менеджменту або у процесi навчання, що передбачас
застосування теорiй та методiв соцiальних та
поведiнкових наук

Загальвi 3К1. Здатнiсть реалiзувати своУ права i обов’язки як
компетентностi члена суспiльства, усвiдомлювати цiнностi

громадянського (демократичного) суспiльства та
необхiднiсть його сталого розвитку, верховенства
права, прав i свобод людини i громадянина в УкраТнi.
31(2. Здатнiсть зберiгати та примножувати моральнi,
культурнi, науковi цiнностi та примножувати
досягнення суспiльства на основi розумiння iсторiУ та
закономiрностей розвитку предметноУ областi, Гi мiсця
у загальнiй системi знань про природу i суспiльство та
у розвитку суспiльства, технiки i технологiй,
використовувати рiзнi види та форми руховоТ
активностi для активного вiдпочинку та ведения
здорового способу жипя.
ЭКЗ. Здатнiсть до абстрактного мислення, аналiзу,
синтезу.
3К4. Эдатнiсть застосовувати знания у практичних
ситуацiях
3К5. Знания та розумiння предметноТ областi та
розумiння професiйнот дiяльностi.
31(6. Здатнiсть спiлкуватися державною мовою як
усно, так i письмово.
3К7. Здатнiсть спiлкуватися iноземною
31(8. Навички використання iнформацiйних i
комунiкацiйних технологiй.
31(9. Здатнiсть вчитися i оволодiвати сучасними
знаниями.
3Кb. Эдатнiсть до проведення дослiджень на
вiдповiдному рiвнi.
31(11. Эдатнiсть до адаптацiУ та дiТ в новiй ситуацiУ.
31(12. Здатнiсть генерувати новi iдеУ (креативнiсть).
31(13. Цiнування та повага рiзноманiтностi та
мультикультурностi.
3К14.Здатнiсть працювати у мiжнародному контекстi.
31(15. Эдатнiсть дiяти на основi етичних мiркувань
(мотивiв).

Спецiальнi СКО 1. Здатнiсть визначати та описувати



(фаховi) характеристики органiзацiТ.
компетентностi СК2. Здатнiсть аналiзувати результати дiяльностi

органiзацiУ, зiставляти Ух з факторами впливу
зовнiшнього та внутрiшнього середовища.
СКЗ. Здатнiсть визначати перспективи розвитку
органiзацiУ.
СК4. Вмiння визначати функцiональнi областi
органiзацiУ та зв’язки мiж ними.
СК5. Здатнiсть управляти органiзацiею та U
пiдроздiлами через реалiзацiю функцiй менеджменту,
СК6. Здатнiсть дiяти соцiально вiдповiдально i
свiдомо.
СК?. Здатнисть обирати та використовувати сучасний
iнструментарiй менеджменту.
СК8. Здатнiсть планувати дiяльнiсть органiзацiУ та
управляти часом.
СК9. Здатнiсть працювати в командi та налагоджувати
мiжособистiсну взасмодiю при вирiшеннi професiйних
завдань.
СК1О. Здатнiсть оцiнювати виконуванi роботи,
забезпечувати Ух якiсть та мотивувати персонал
органiзацiУ.
СК1 1. Здатнiсть створювати та органiзовувати
ефективнi комунiкацiУ в процесi управлiння.
СК12. Здатнiсть аналiзувати й структурувати проблеми
органiзацiУ, формувати обiрунтованi рiшення.
СК 13. Розумiти принципи i норми права та
використовувати Ух у професiйнiй дiяльностi.
СК 14. Розумiти принципи ncuxonoriT та
використовувати Ух у професiйнiй дiяльностi.
СК15. Здатнiсть формувати та демонструвати лiдерськi
якостi та поведiнковi навички.
СК16. Здатнiсть розв’язувати широко коло проблем та
задач у процесi вирощування сiльськогосподарських
культур шляхом розумiння Ух бiологiчних
особливостей та використання як теоретичних, так i
практичних методiв.
СК17. Здатнiсть оцiнювати, iнтерпретувати й
синтезувати теоретичну iнформацiю та практичнi,
виробничi i дослiднi данi у галузях
сiльськогосподарського виробництва.



Програiинi результати навчання
UPO 1. Знати своУ права i обов’язки як члена суспiльства, усвiдомлювати
цiнностi громадянського суспiльства, верховенства права, прав i свобод
людини i громадянина в УкраУнi.
IТРО2. Зберiгати моральнi, культурнi, науковi цiнностi та примножувати
досягнення суспiльства, використовувати рiзнi види та форми руховоТ
активностi для ведення здорового способу жипя.
пРОЗ. демонструвати знания теорiй, методiв i функцiй менеджменту,
сучасних концепцiй лiдерства.
ГiРО4. демонструвати навички вкявлення проблем та обгрунтування
управлiнських рiшень.
иРО5. Описувати змiст функцiональних сфер дiяльностi органiзацiУ.
проб. Виявляти навички пошуку, збирання та аналiзу iнформацiУ, розрахунку
показникiв для обгрунтування управлiнських рiшень.
HРО7. Виявляти навички органiзацiйного проектування.
HРО8. Застосовувати методи менеджменту для забезпечення ефективностi
дiяльностi органiзацiТ.
ГiРО9. демонструвати навички взасмодiУ, лiдерства, командноГ роботи.
ГIР 1 О.Мати навички обгрунтування дiевих iнструментiв мотивування
персоналу органiзацiУ.
DPi 1 .демонструвати навички аналiзу ситуацiУ та здiйснення комунiкацiУ у
рiзних сферах дiяльностi органiзацiТ.
аР12. Оцiнювати правовi, соцiальнi та економiчнi наслiдки функцiонування
органiзацiУ.
ЛР 13. Спiлкуватись в уснiй та письмовiй формi державною та iноземною
мовами.
иРl4. Iдентифiкувати причини стресу, адаптувати себе та членiв команди до
стресовоТ ситуацiУ, знаходити засоби до U нейтралiзацii.
пР15. демонструвати здатнiсть дiяти соцiально вiдповiдально та громадсько
свiдомо на основi етичних мiркувань (мотивiв), повагу до рiзноманiтностi та
мiжкультурностi.
пРiб. демонструвати навички самостiйноУ роботи, гнучкого мислення,
вiдкритостi до нових знань, бути критичним I самокритичним.
flPl7. Виконувати дослiдження iндивiдуально та/або в групi пiд керiвництвом
лiдера
ГIР 18. Проектувати та органiзовувати заходи вирощування високоякiсноТ
сiльськогосподарськоТ продукцiТ вiдповiдно до чинних вимог

HP 19. Гlланувати економiчно вигiдне виробництво сiльськогосподарськоУ
продукцiУ

Ресурсие забсэпечення реалiзацiУ програми

Усi примiщення вiдповiдають будiвельним та
санiтарним нормам; iOO% забезпеченiсть

Матерiально-технiчне спецiалiзованими навчальними лабораторiя
забезпечення ми, комп’ютерами та прикладними комп’ютерними



програмами, мультимедiйним обладнанням;
соцiальна iнфраструктура, яка включас спортивний
комплекс, Тдальню, медпункт; 100% забезпеченiсть
гуртожитком; доступ до мережi Iнтернет, у т.ч.
бездротовий доступ.

Тнформацiйне та Забезпеченiсть бiблiотеки пiдручниками i
навчально-мето,л ~гчне посiбниками, фаховими перiодичними виданнями
забсэпечення . .вiдповiдного профiлю, офiцiйний веб-сайт,

наявнiсть електронного ресурсу навчально
методичних матерiалiв нанчальних дисциплiн.



llерелiк компонент освiтньо-професiйнот програми та Ух логiчна послiдовнiсть
Компоненти освiтньоУ програми (навчальнi .. ФормаЗ~ . . Кiлькiсть ,

,, дцециплiни, курсовi проекти (роботи), практики,
квалiфiкацiина робота) контролю

1. Обов’язковi дисциплiни (180 кредит)

1.1. дисциплiни загальноТ пiдготовки (60 кредитiв)
01 Iсторiя Укратни та укр. культури 4 Екзамен
02 Гноземна мова 14 Екзамен
03 Фiлософiя 4 Екзамен
04 БЖД та охорона працi 4 Екзамсн
05 Правознавство 4 Екзамен
06 Економiчна теорiл 9 Екзамен
07 Економетрiл та економiко-математичне моделюванюI 7 Залiк
08 Iнформатика (iнформатика, iнформацiйнi системи в 7 Екзамен

менеджментi)
09 Математика (вища MaT. i теор. ймов.) 7 Екзамен

1.2. диециплiни професiйноУ пiдготовки (120 кредитiв)
010 Статистика 5 Екзамен
011 Фiнанси, rponii та кредит 5 Екзамен
012 Менеджмент та операцiйний менеджмент 9 Екзамен
013 Економiка пiдприсмства 8 Екзамен
014 державне та регiональне управлiннл 4 Екзамен
015 Облiк i оподаткування 5 Екзамен
016 Органiзацiя виробництва i планування дiяльностi 6 Екзамен

пiдпрнемств
017 Teopin органiзацiй 4 Екзамен
018 Трудове право 4 Залiк
019 Управлiння персоналом 4 Екзамен
020 Органiзацiйна поведiнка I органiзацiя працi менеджера б Екзамен
021 Економiка працi I соцiально-трудовi вiдносини 4 Екзамен
022 Метода прийаяття управлiнських рiшень 4 Залiк
023 Стратегiчне управлiння та управлiнвя iННовацiями б Екзамен
024 Маркетинг 4 Залiк
025 Аналiз господарськот дiяльностi З Екзамен
026 ‘дмiнiстративний менеджмент S Екзамен
027 Г{омунiкативний менеджмент 5 Екзамен
028 Курсова робота з управлiння персоналом 1 Захист
029 Курсова робота з статистики I Захист
030 Курсова робота з органiзацiУ виробництва i плавування 1 Захист

tiяльностi пiДприсмств
031 Курсова робота з стратетiчного управлiння I Захист
032 Фiзичне виховання 6 Залiк
033 Пiдготовка водйв З Залiк
034 Нанчальна практика 8 Захист
035 Виробнича практика 2 Захист
036 Переддиаломна практика З Захист
037 Державна атестацiя З Захист

2. Вибiрковi дисциплiни (60 кредит~в)

2.1. дисциплiни вiльного вибору студента( 30 кредитiв)
81 УкраУнська мова (за проф. спрямуванням) 4 Екзамен
82 Культурологiя
ВЭ Вкологiя та захист навколишнього середовища
84 Друга iноземна мова 4 Залiк
В5 Соцiологiя
86 Полiтологiя



Розмiщення продуктпвних сил ЕкзаменВ? 4
88 Цiноутворення
89 Зовнiшньоекономiчна дiяльнiсть
810 Кооперацiя в сiльсыюму господарствi 4 Залiк
811 Технологiя в галузi рослинництва
В 12 Технологiя зберiгання i переробки с/г продукцiУ
8 13 Основи пiдприсмництва 5 Екзамен
814 Страхування
815 Фiнанси пiдприемтсв
В16 Комерцfйне право 5 Залiк
817 Аграрне право
В18 Вкологiчне право
В19 kгiстцчний менсДжмеНт 4 Залiк
820 Фiнансовий ринок
821 Цифровий маркетинг

2.2. ,Цисциплiни вiльного вибору студента (l9кредитiв)

Блок I
В22 Нормування i оплата працi 4 Залiк
823 Креативне управлiння 4 Залiк
824 Самомснеджмснт 1 аграрний менеджмент 7 Залiк
825 Контролiнг 4 Залiк

Блок 2
В26 Мiжнародний менсджмент 4 Залiк
В27 Бiзнсс-план у ЗЕД 4 Залiк
828 державне регулювання ЗЕД ? Залiк
829 Стратегiя ЗЕД 4 Залiк

2.3’ дисциплiни вiльного вибору студента (11 кредитiв)
830 Загальноколеджiвськi дисциплiни б Залiк
831 Загальноколсджiвсыd дисциплiни 5 Залiк

Разом 240
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Форгии атестацп здобувачiв вищо? освiти

Гi~рми атестацn . . . .

. .. Атестащя ЗдiяСнюеться у формi публiчного захистуздобуваiпв вищоi . . ... ..

. квазлфiкацiиноi роботиосв1ти

Квалiфiкацiйна робота мае передбачати роэв ‘язання
складного спецiалiзованого завдання або практичноТ
проблеiии в сферi управлiНня, що характеризуеться
комплекснiстю i невизначенiстю умов, iз

Вимоги до застосуванням теорiй та методiв економiчноТ науки.
квалiфiиацiйноу У квалiфiкацiйнiй роботi не може бути академiчного
роботи плагiату, фальсифiкацiу та сгiисування.

Квалiфiкацiйна робота мае бути оприлюднена на
офiцiйному сайтi закладу вищоТ освiти або його
пiдроздiлу



Таблиця 1.
Матриця Вiдповiдностi визначених Стандартом ~омпстентностей

дескрипторам НРК



СКО7. Знl умi
СКО8. УМ1
СКО9.
СК1О. Ri AB1
aui. лю
СК12. Знi
СК13. УМ1 AB1
СК14. Знi Ri
СК15. Ri АВ2
СК1б. Знi Ri AB1
СК17. Знi Xi АВ2



Таблиця 2
Матриця вiдповiдностi визначених Стандартом рсзу.аьтатiв навчання та комиетенТноеТсй

Компетснтностi
~с

~ Загальнi компетентностi Спсщальвi (фаховi) компетентноетJ
Програмнi ~ ————————-——
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~Qнанчання Ё~12345б7891О11121з141s12з45б7В9lоl1121314151617
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пiяьства, уовi
~‚омJповати цi
апостi грома-

1 ~ ~ + +
пiльства, вер
ювенства пра
ва, прав i сво
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2 користовувати + +
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~1кгпвностi дзп
веденвя здоро~
вого способ~
киия.



ефективностi
~дiяльностi
~органiзацiт.



у
юрах~

ор
ганiзацiт.
Оцbповати пра



[Демонструвати
здатнiсть дiятт
соцiально вiдпо
вiдально та гро
мадсько Свiдомс
на основi етич
них мiркуваш
(мотивiв),
повагу ж
)iзноМанiт-Ностi

Mix
культурностi

Впкодуваги
!жос-лiдження
iяди-Вiдуально
га/або в rpyni
Еliд керiв
аицтвом лiдера
ГIроекгувати т~
)рганiзовувати
заходи
Вирощування
високоякiсноf
~iлъськогоспода
~ськоТ ТIрОдукцГ
ЗiдПОВiдНО д(
lиляйх Вимог

15 +
++ +

+

демонструвати
аавички самос
гiйноУ роботи,
гнучкого мнс

16 тення, вiдкри + + + +

гостi до новю
знань, бути кри
:ичвпм i само
критичаим.

+ +

17 + + +

18

+

+

ГIланувати еко
номично вигiдж

19 впробшщтво +

сiльськогоспода
эськоГпродукцii

l~

+

+

+

+л



Таблиця З
Матриця зв’язкiв мiж Нанчальними дисииплiнами та результатами Нанчання_(компетентностями)

I о -~ Ч) L~- 00 С’ 0 cq С’~ ~ Ч) Ю GO ‘-4 е’~ е’~ Ю
~‘щ Ч) ‘ф 00ф’,~ ‚- — ~ eq eq ~q eq eq eqе~и,~ со со со со
000000 000ффффф 00000000000000 0000фф о о о

ж~х
3ко1 —----— — Х Х Х —

3К02 Х Х Х Х Хх ХХ
зкоз ХХХхХХ Х ХХ ХХХ х ХХХхх ХХХх х
3к04 х Xx ХХ ХхХ х ХхХХХХХ ХХхХ х хххХ~~iТ
3К05 Х Х ХХ ХХ Х Х ХХХХХХХХХ Х
3К06 Х ХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХ ХХХХХ ХХХ Х
3К07 Х
3К08 ХХ Х ХХ ХХХХХ ХХХ Х
3К09 Х Х Х Х Х Х ХХХ kТ~Т
3100 ХХ Х Х Х ХХ ХХХХ ХХХ Х
3101 Х Х Х Х Х Х Х Х ХХХ ~
3102 х Х ХХ ХХ Х ХХХх ХХХ Х
3103 ХХХ
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скоi Х Х ХХ Х Х ХХХХ ХХХ
CR02 Х ХХХХ ХХ Х Х Х Х ХХХХ ХТТ
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