ПЕРЕДМОВА
РОЗРОБЛЕНО
робочою групою Вищого

навчального

комунального

закладу

«Білгород-Дністровське педагогічне училище» Одеської області в складі:
Рєка Павло Володимирович – голова робочої групи, спеціаліст вищої
категорії, викладач-методист, заступник директора з навчальної роботи
ВНКЗ «Білгород-Дністровське педагогічне училище» Одеської області.
Шиманський Петро Григорович – член робочої групи, спеціаліст
вищої категорії, викладач-методист, завідувач відділення «Початкова освіта»
ВНКЗ «Білгород-Дністровське педагогічне училище» Одеської області.
Гарусова Надія Григорівна – член робочої групи, спеціаліст
вищої категорії, викладач-методист, методист відділення «Початкова освіта»
ВНКЗ «Білгород-Дністровське педагогічне училище» Одеської області.
Кошелєва Тетяна Яківна – член робочої групи, спеціаліст вищої
категорії, викладач-методист, викладач педагогіки та психології ВНКЗ
«Білгород-Дністровське педагогічне училище» Одеської області.
Шаповалова

Ірина

Валентинівна

–

член

робочої групи,

спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, викладач української мови та
методики

навчання

української

мови

ВНКЗ

«Білгород-Дністровське

педагогічне училище» Одеської області.
Ганченко

Тетяна

Федорівна

–

член

робочої групи,

спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, викладач математики та
методики

навчання

математики

ВНКЗ

педагогічне училище» Одеської області.

«Білгород-Дністровське

Освітньо-професійна

програма

«Початкова

освіта»

для

початкового рівня (короткий цикл) вищої освіти галузі знань 01 Освіта
за спеціальністю 013 Початкова освіта вводиться в дію з 01.09.2018.
Освітньо-професійна програма є нормативним документом, у
якому визначено передумови доступу до навчання за цією програмою,
нормативний термін та зміст навчання, перелік навчальних дисциплін та
логічна послідовність їх вивчення, кількість кредитів ЄКТС, необхідних
для виконання цієї програми, нормативні форми державної атестації, а
також перелік загальних та спеціальних (фахових) компетентностей,
сформульований у термінах результатів навчання, та вимоги до
контролю якості вищої освіти та професійної підготовки фахівця
освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста галузі знань
01 Освіта спеціальності 013 Початкова освіта.

1. ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ
зі спеціальності 013 Початкова освіта
Складові

Опис освітньо-професійної програми
1 – Загальна інформація

Повна назва
вищого
навчального
закладу

Вищий навчальний комунальний заклад «Білгород-Дністровське
педагогічне училище» Одеської області

Ступінь вищої
освіти та назва
кваліфікації
мовою оригіналу

Рівень вищої освіти – перший
Ступінь вищої освіти – молодший спеціаліст
Галузь знань – 01 Освіта
Спеціальність – 013 Початкова освіта
Освітньо-професійна програма – «Початкова освіта»
Кваліфікація – «Вчитель з початкової освіти».

Офіційна назва
освітньої
програми

Освітньо-професійна програма «Початкова освіта» початкового
рівня (короткий цикл) вищої освіти підготовки молодшого
спеціаліста спеціальності 013 Початкова освіта .

Тип диплому
та обсяг
освітньої
програми

Диплом молодшого спеціаліста, одиничний, 178 кредитів
ЄКТС, термін навчання 3 роки 10 місяців
Сертифікат про акредитацію серія НД-І №1671316 (наказ МОН
України від 11.06.2014 №2323л) визнано акредитованим за
І(першим) рівнем. Термін дії сертифіката до 01 липня 2019р.

Наявність
акредитації

НРК України – 5 рівень
Наявність базової загальної середньої освіти. Вступники
повинні мати державний документ про освіту встановленого
зразка. Умови вступу визначаються «Правилами прийому до
Вищого навчального комунального закладу «БілгородДністровське педагогічне училище» Одеської області.

Цикл/рівень
Передумови
Мова(и)
викладання
Термін дії
освітньої
програми
Інтернет-адреса
постійного
розміщення опису
освітньої програми

Українська
Термін дії освітньої програми – до 01.09.2028.

http://bdpu.edukit.od.ua

2 – Мета освітньо-професійної програми

Забезпечити загальнокультурну та професійно орієнтовану підготовку здобувача вищої
освіти ступеню молодший спеціаліст, визначити обсяг спеціальних знань, умінь та
навичок, достатніх для вирішення типових задач діяльності фахівця на відповідній
посаді, включаючи здатність використовувати теоретичні знання та практичні уміння
для виконання професійних обов’язків вчителя початкових класів.

3 – Характеристика освітньо-професійної програми
Предметна
область (галузь
знань,
спеціальність,
спеціалізація)

Освіта. Початкова освіта. Вчитель з початкової освіти
Діяльність вчителя з початкової освіти включає організацію
та проведення навчально-виховного процесу в початковій
школі, постійне підвищення професійного рівня.

Обов’язкові компоненти освітньої програми розподілено
на чотири цикли: загальноосвітня підготовка – 4,55 %,
гуманітарна та соціально-економічна підготовка 13,6 – %,
природничо-наукової підготовки – 17,19 %, професійна та
практична підготовка – 64,66 % (з яких – 26,59 % різні
види практик). Обсяг кредитів, передбачених для
дисциплін вільного вибору студентами, рівномірно
розподілено між обов’язковими компонентами.
Орієнтація освітньої
програми
Основний фокус
освітньої програми
Особливості
програми

Освітньо-професійна
Загальна освіта в предметній області. Акцент робиться на
формуванні та розвитку професійних компетентностей
освітній сфері з урахуванням специфіки роботи навчальновиховних закладів.
Реалізується при поєднанні теоретичної та практичної (у
малих группах) підготовки, відпрацюванні практичних
навичок під час практичних занять та в процесі педагогічної
практики.

4 – Придатність випускників до працевлаштування
та подальшого навчання
Придатність до
працевлаштуванння

Подальше навчання

Після підготовки за данною освітньо-професійною
программою фахівець здатний виконувати зазначену
професійну роботу за ДК 003:2010 (зі змінами): 3310 Вчитель
з початкової освіти (з дипломом молодшого спеціаліста)
Випукники можуть продовжувати навчання за освітнім
ступенем бакалавра.

5 – Викладання та оцінювання

у

Викладання та
навчання

Оцінювання

Використовується студентоцентрований, проблемноорієнтований, професійно-орієнований, комунікативний,
міждисциплінарний підходи до навчання.
Навчання здійснюється під час лекційих, практичних та
семінарських занять, самостійної позааудиторної роботи з
використанням
сучасних
інформаційних
технологій
навчання, консультацій з викладачами, різних видів практик.

Поточний контроль, семестровий контроль, державна
атестація у формі комплексного кваліфікаційного іспиту,
«Педагогіка з окремими методиками», з виставленням однієї
оцінки.

6 – Програмні компетентності
Інтегральна
компетентність

Загальні
компетентності

Здатність розв’язувати типові спеціалізовані задачі в освітній
галузі та передбачає застосування положень і методів
відповідної науки і характеризується певною визначеністю
умов.
ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу
інформації.
ЗК 2. Здатність до планування та організації власної
діяльності.
ЗК 3. Здатність спілкуватися державною мовою як
усно, так і письмово.
ЗК 4. Здатність використовувати інформаційні та комунікативні
технології.
ЗК 5. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконаних
робіт.
ЗК 6. Здатність до міжособистісної взаємодії.
ЗК 7. Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях.
ЗК 8. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми,
генерувати ідеї.
ЗК 9. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).
ЗК 10. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.

Спеціальні
(фахові)
компетентності

ФК 1. Здатність використовувати у професійній діяльності
знання нормативно-правових, законодавчих актів України та
наказів МОН України.
ФК 2. Здатність використовувати теоретичні знання та
практичні уміння для виконання практичних завдань з
предметів фахового циклу.
ФК 3. Здатність аналізувати психологічні процеси, стани і
властивості людини, індивідуально-психологічні якості та
властивості особистості.
ФК 4. Здатність структурувати зміст навчального матеріалу з
різних предметів, розробляти та використовувати навчальнопізнавальні завдання, що сприяють розвитку уваги, памяті,
мислення, уяви, враховуючи інтереси та нахили учнів.
ФК 5. Здатність усвідомлювати важливість самоосвіти та
самовиховання в житті та діяльності вчителя початкових
класів.
ФК 6. Здатність формувати в учнів уміння встановлювати
зв’язки і відношення в об’єктах пізнання на основі виконання
логічних операцій: аналіз, синтез, порівняння, конкретизація,
узагальнення, класифікація.
ФК 7. Здатність дотримуватись мистецтва спілкування та
комунікативного зв’язку з учнями, батьками, колегами.
ФК 8. Здатність організовувати етапи навчального процесу.
ФК 9. Здатність застосовувати практичні знання та вміння для
розв’язання завдань, пов’язаних з навчально-виховним
процесом.
ФК 10. Здатність оцінювати стан навчальних досягнень учнів з
метою планування корекції знань.
ФК 11. Здатність здійснювати контроль за своєю діяльністю і
поведінкою, критично оцінювати свої можливості, виявляти
власні успіхи та досягнення з метою розвитку власних
позитивних рис і якостей та усунення негативних; вибирати
методи самовдосконалення; працювати з літературою
користуватися картотекою, оформляти різні види науководослідної роботи.

ФК 12. Здатність адекватно сприймати та аналізувати
поведінку учнів.
ФК 13. Здатність застосовувати невербальне спілкування
(жестикуляція, вияв міміки, вибір пози).
ФК 14. Здатність контролювати власні емоції та створювати
позитивне самопочуття .
ФК 15. Здатність вирішувати проблеми дисципліни..
ФК 16. Здатність здійснювати професійну діяльність у
відповідності до вимог санітарно-гігієнічного режиму, охорони
праці, техніки безпеки та протипожежної безпеки.
ФК 17. Здатність аналізувати педагогічні конфлікти, обирати
доцільний спосіб конструктивного розв’язання.
ФК 18. Здатність організовувати систему адміністративного
діловодства та документування в умовах навчально-вихоних
закладів згідно з нормативно-правовими актами України.
ФК 19. Здатність проводити адаптаційні заходи для
профілактики синдрому вигорання педагогічних працівників.
ФК 20. Здатність усвідомлювати безперервність процесів
навчання та професійного удосконалення.
ФК 21. Здатність оцінювати принципи здорового способу
життя та дотримуватись і впроваджувати його в практичній
діяльності.

7 – Програмні результати навчання

Знання, розуміння,
формування
суджень та їх
застосування

ПРН 1. Знання основних нормативно-правових
документів, законодавчих актів України та наказів МОН
України.
ПРН 2. Знання вимог шкільної програми, структури шкільних
підручників.
ПРН 3. Знання теоретичних засад методик навчання
предметів загальноосвітнього циклу.
ПРН 4. Знання умов вияву педагогічного такту та етики
діяльності вчителя.
ПРН 5. Знання обов’язків, цінностей та чеснот педагогічного
працівника.
ПРН 6. Знання особливостей мистецтва спілкування.
ПРН 7. Знання етапів навчально-виховного процесу.
ПРН 8. Знання шляхів та прийомів педагогічного спілкування.
ПРН 9. Знання змісту інструкцій і положень з охорони праці,
техніки безпеки та протипожежної безпеки.
ПРН 10. Знання змісту нормативних документів
стосовно навчально-виховного процесу.

ПРН 11. Знання основних правил діловодства, документування
в умовах закладів освіти.
ПРН 12. Знання культури та техніки педагогічного мовлення.
ПРН 13. Уміння проводити професійну діяльність у соціальній
взаємодії згідно з нормативно-правовими, законодавчими
актами України, наказами МОН України.
ПРН 14. Уміння демонструвати письмову та усну комунікації
державною мовою.
ПРН 15. Застосовувати теоретичні знання та практичні уміння
з загальних та фахових дисциплін для виконання посадових
обов’язків.
ПРН 16. Застосовувати принципи дидактики в процесі
планування та проведення уроків в початковій школі.
ПРН
17.
Проводити
професійну
діяльність
при
комунікативному зв’язку з учнями, нездатними до вербального
спілкування.
ПРН 18. Застосовувати знання етапів різних типів уроків в
навчальному процесі на практиці.
ПРН 19. Застосовувати знання та вміння для розв’язання
завдань, пов’язаних з етапами педагогічного процесу.
ПРН 20. Уміння оцінювати рівень знань учнів з метою,
планування корекції знань.
ПРН 21. Уміння визначати вимоги до професії вчителя,
характеризувати його функції, чинники,що впливають на
розвиток творчості педагога.
ПРН 22. Уміння виявляти актуальні та потенційні проблеми
учнів.
ПРН 23. Уміння показувати учням у процесі навчання
взаємозв’язки між різними розділами наук.
ПРН 24. Вести спостереження і аналіз показових уроків
досвідчених учителів базових шкіл та пробних уроків
студентів.
ПРН 25. Уміння проводити пробні уроки з усіх предметів у
початковій школі.
ПРН 26. Уміти застосовувати сучасні принципи здорового
способу життя та здоровязберігаючі технології в навчальновиховному процесі.

ПРН 27. Здатність аналізувати та прогнозувати діяльність
вчителя відповідно до вимог Нової української школи.
ПРН 28. Оцінювати результати теоретичних знань та
практичних умінь учнів при виконанні письмових, самостійних
та контрольних робіт.
ПРН 29. Аргументувати ступінь оволодіння знаннями учнів на
уроках з різних навчальних предметів.
ПРН 30. Оцінювати важливість і демонструвати здатність до
самоосвіти та самовиховання.
ПРН 31. Демонструвати здатність застосовувати етичні
елементи філософії в педагогічній діяльності.
ПРН 32. Визначати та оцінювати етапи навчального процесу.
ПРН 33. Аргументовано проводити науково-просвітницьку
роботу серед населення.
ПРН 34. Визначати та оцінювати фактори, які впливають на
професійну діяльність у відповідності до вимог санітарногігієнічного режиму, охорони праці, техніки безпеки та
протипожежної безпеки.
ПРН 35. Оцінювати професійні фактори для профілактики
синдрому вигорання.

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми

Кадрове
забезпечення

Матеріальнотехнічне
забезпечення

Інформаційне
та навчальнометодичне
забезпечення

Реалізацію осітньо-професійної програми
зі
спеціальності забезпечують педагочні працівники з повною
вищою освітою відповідного профілю і напряму дисциплін,
що викладаються, які мають необхідний стаж педагогічної
роботи та практичний досвід. Під час організації навчального
процесу можуть залучатися професіонали з досвідом
дослідницької, управлінської,
інноваційної,
творчої
роботи та/або роботи зафахом.
Кількість кабінетів і лабораторій та їх назви визначаються
навчальним планом зі спеціальності. Матеріально-технічне
забезпечення кабінетів та лабораторій включає обладнання
згідно з діючими нормами оснащення. Значна кількість
кабінетів та лабораторій забезпечена мультмедійними
системами та комп’ютерами. Кабінети і лабораторії
паспортизовані.
Програма
забезпечується
навчально-методичними
комплексами з усіх навчальних компонентів, до складу яких
входять: типова навчальна та робоча програма навчальної
дисципліни, методичні розробки теоретичних та практичних
занять, матеріали для організації самостійної позааудиторної
роботи студентів, матеріали контролю тощо. До
програмного забезпечення входить електронний ресурс,
представлений електронними підручниками та посібниками,
комплексами навчальних відеофільмів, комп’ютерними
програмами для проведення тестового контролю знань
студентів, офіційний веб-сайт училища, на якому розміщена
основна інформація про його діяльність.

9 – Академічна мобільність

Національна мобільність здійснюється на підставі
Закону України «Про вищу освіту» та угодами між
вищими навчальними закладами ІІІ-IV рівнів
акредитації Одеського регіону.

Національна
кредитна
мобільність
Міжнародна
кредитна
мобільність
Навчання іноземних
здобувачів вищої
освіти

2.ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТІВ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ
ТА ЇХ ЛОГІЧНА ПОСЛІДОВНІСТЬ
2.1Перелік компонент ОПП
Ко
д
н\д

Компоненти освітньої програми
(навчальні дисципліни, практики)

1

2

Кількість
кредитів ECTS

Форма
підсумкового
контролю

3

4

Обов’язкові
компоненти ОПП
І. Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки
ОК 1.

Українська мова (за професійним
спрямуванням)

1,8

Екзамен

ОК 2.

Історія України

1,8

Залік

ОК 3.

Іноземна мова (за професійним
спрямуванням)

7,2

Залік

ОК 4.

Культурологія

1,8

Залік

ОК 5.

Основи філософських знань
(релігієзнавство)

1.8

Екзамен

ОК 6.

Правознавство

ОК 7.

Соціологія

ОК 8.
ОК 9.

1
1,8

Залік

Основи економічної теорії

1

Залік

Фізичне виховання

6

Залік

Усього за циклом

24,2
ІІ. Цикл природничо-наукової підготовки

ОК 10.

Сучасна українська мова з практикумом

7,2

Екзамен

ОК 11.

Сучасна російська мова з практикумом

4,8

Залік

ОК 12.

Основи початкового курсу математики

3,6

Залік

ОК 13.
ОК 14.

Інформаційно-комунікаційні засоби
навчання, технічні засоби навчання
Практичний курс інформатики
(з елементами програмування)

1,8
2,4

ОК 15.

Безпека життєдіяльності

1,8

Залік

ОК 16.

Охорона праці в галузі

1,8

Залік

ОК 17.

Основи медичних знань

1,8

Залік

2,7

Екзамен

3,6

Залік

3,6

Залік

ОК 18.
ОК 19.
ОК 20.

Анатомія, фізіологія та гігієна дітей
шкільного віку
Основи початкового курсу
природознавства
Практикум усного і писемного
мовлення (іноземна мова)

Усього за циклом

35,1
ІІІ. Цикл професійної та практичної підготовки

ОК 24.

Каліграфія(графіка письма)

1,8

Залік

ОК 25.

Вступ до спеціальності

1,8

Залік

4,5

Екзамен

9,0

Екзамен

1,8

Залік

1,8

Залік

4,5

Залік

1,8

Залік

ОК 26.
ОК 27.
ОК 28.
ОК 29.

Психологія (загальна, вікова,
педагогічна)
Педагогіка та основи педагогічної
майстерності
Основи корекційної педагогіки
Методика навчання інтегрованого курсу
«Я досліджую світ»
Методика навчання предметів
соціальної та здоров’язбережувальної
галузі(Методика навчання предмета
«Основи здоров’я»)
Методика навчання предметів
технологічної галузі (Методика
трудового навчання з практикумом)
Методика навчання предметів
громадянської та історичної галузі
(Методика навчання з предмету «Я у
світі»)

ОК 30.

Методика навчання математики

5,4

Екзамен

ОК 31.

Методика навчання природознавства

2,4

Екзамен

ОК 32.

Теорія і методика фізичного виховання

1,8

Залік

ОК 33.

Дитяча література з основами культури і
техніки мовлення

6,6

Екзамен

ОК 34.

Методика навчання української мови

5,4

Екзамен

ОК 35.

Методика навчання російської мови

2,4

Залік

ОК 36.

Образотворче мистецтво з методикою
навчання

3,0

Залік

ОК 37.

Музичне виховання з методикою

2,4

Залік

ОК 38.

Основи ритміки і хореографії
з методикою

1,8

Залік

ОК 39.

Методика навчання інформатики

2,4

Екзамен

ОК 40.

Методика навчання іноземної мови

2,4

Екзамен

ОК 41.

Основи сценічного та екранного
мистецтва

1,8

Залік

ОК 42.

Педагогічна практика

30,6

ОК 43.

Біологія та екологія

ОК 44.

Фізичне виховання

8,0

ОК 45.

Педагогічні технології в початковій
школі

3,6

Додаткові спеціалізації

11,7

1,8

Усього за циклом

118,7

Загальна кількість

178

Залік

2.2 Розподіл кредитів обов’язкових та вибіркових компонентів ОПП між
циклами підготовки

Цикли підготовки

Загальна
кількість
кредитів

Обов’язкові
компоненти

Вибіркова
частина

ECTS

1.1. Цикл гуманітарної та
соціально- економічної підготовки

24,2

11,2

13

1.2. Цикл природничо-наукової підготовки

35,1

19,1

16

1.3. Цикл професійної та
практичної підготовки

118,7

60,9

57,8

178

91,2

86,8

Усього

Обов’язкові компоненти освітно-професійної програми становлять 51,2 %, вибіркова
частина – 48,8 %.

2.2Структурно-логічна схема ОПП
Співвідношення освітніх компонент в структурі ОПП
Освітньо-професійна
підготовка
молодших
спеціалістів
початкового (короткий цикл) рівня вищої освіти зі спеціальності
013 «Початкова освіта» передбачає диференційоване розподілення
компонентів чотирьох циклів: загально-освітньої, гуманітарної та
соціально-економічної підготовки, природничо-наукової підготовки,
професійної підготовки ОП по курсах навчання в залежності від
кількості кредитів.
ФОРМА АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Атестація випускників спеціальності 013 Початкова освіта проводиться
у формі ліцензійного інтегрованого іспиту «Педагогіка з окремими
методиками»в два етапи: теоретичний (тестовий) контроль з педагогіки
та зв’язна відповідь на два питання з окремих методик з виставленням
однієї оцінки і завершується видачею документа встановленого зразка
про встановлення ступеня молодшого спеціаліста з присвоєнням
кваліфікації «вчитель з початкової освіти».

ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9
ОК 10
ОК 11
ОК 12
ОК 13
ОК 14
ОК 15
ОК 16
ОК 17
ОК 18
ОК 19
ОК 20
ОК 21
ОК 22
ОК 23

ФК 21

ФК 20

ФК 19

ФК 18

ФК 17

ФК 16

ФК 15

ФК 14

ФК 13

ФК 12

ФК 11

ФК 10

ФК 9

ФК 8

ФК 7

ФК 6

ФК 5

ФК 4

ФК 3

ФК 2

ФК 1

ЗК 10

ЗК 9

ЗК 8

ЗК 7

ЗК 5
ЗК 6

ЗК 4

ЗК 3

ЗК 2

ЗК 1

1. МАТРИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОГРАМНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ КОМПОНЕНТАМ
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ

ОК 24
ОК 25
ОК 26
ОК 27
ОК 28
ОК 29
ОК 30
ОК 31
ОК 32
ОК 33
ОК 34
ОК 35
ОК 36
ОК 37
ОК 38
ОК 39
ОК 40
ОК 41
ОК 42
ОК 43
ОК 44
ОК 45

ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9
ОК 10
ОК 11
ОК 12
ОК 13
ОК 14
ОК 15
ОК 16
ОК 17
ОК 18
ОК 19
ОК 20
ОК 21
ОК 22
ОК 23
ОК 24

ПРН 35

ПРН 34

ПРН 33

ПРН 32

ПРН 31

ПРН 30

ПРН 29

ПРН 28

ПРН 27

ПРН 26

ПРН 25

ПРН 24

ПРН 23

ПРН 22

ПРН 21

ПРН 20

ПРН 19

ПРН 18

ПРН 17

ПРН 16

ПРН 15

ПРН 14

ПРН 13

ПРН 12

ПРН 11

ПРН 10

ПРН 9

ПРН 8

ПРН 7

ПРН 6

ПРН 5

ПРН 4

ПРН 3

ПРН 2

ПРН 1

2. МАТРИЦЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ (ПРН) ВІДПОВІДНИМИ
КОМПОНЕНТАМИ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ

ОК 25
ОК 26
ОК 27
ОК 28
ОК 29
ОК 30
ОК 31
ОК 32
ОК 33
ОК 34
ОК 35
ОК 36
ОК 37
ОК 38
ОК 39
ОК 40
ОК 41
ОК 42
ОК 43
ОК 44
ОК 45

