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1. ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ  

зі спеціальності 133 Галузеве машинобудування 

за спеціалізацією «Комп’ютеризовані поліграфічні системи» 

1 – Загальна інформація 

Повна назва ЗВО та 

інституту/факультету 

Національний технічний університет України «Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»  

Видавничо-поліграфічний інститут 
 

Ступінь вищої освіти 

та назва кваліфікації 

мовою оригіналу 

Ступінь – доктор філософії 

Кваліфікація – доктор філософії з галузевого машинобудування 
 

Рівень з НРК НРК України – 9 рівень 
 

Офіційна назва 

освітньої програми 

Комп’ютеризовані поліграфічні системи 

Тип диплому та обсяг 

освітньої програми 

Диплом доктора філософії, наукова складова - 30 кредитів, термін 

навчання чотири роки  

Наявність акредитації Освітня програма акредитується вперше 

Передумови Наявність ступеня магістр чи спеціаліст 
 

Мова(и) викладання Українська 

Термін дії освітньої 

програми 

До наступної акредитації 

Інтернет-адреса 

постійного розміщення 

освітньої програми 

http://mapv.vpi.kpi.ua/%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%

B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9-

%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81/%D0%BC

%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%

D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-

%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C

%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-

%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%83 
 

2 – Мета освітньої програми 

Мета освітньої програми – Підготовка висококваліфікованих, конкурентоспроможних, 

інтегрованих у Європейський та світовий науково-освітній простір фахівців, здатних до 

самостійної науково-дослідницької, науково-організаційної, педагогічно-організаційної та 

практичної діяльності у видавничо-поліграфічній галузі та викладацької роботи у закладах 

вищої освіти 
 

3 – Характеристика освітньої програми 

Предметна область Галузь знань - 13 Механічна інженерія 

Спеціальність - 133 Галузеве машинобудування 

Орієнтація освітньої 

програми 

Освітньо-наукова 

 

Основний фокус 

освітньої програми та 

спеціалізації 

Спеціальна освіта для виробничо-інноваційної діяльності у видав-

ництвах, на поліграфічних підприємствах, інших виробничих 

об’єднаннях з виготовлення друкованих, електронних, мультиме-

дійних та комбінованих видань, паковань, образотворчих інформа-

ційних виробів, педагогічної діяльності у вищих навчальних 

закладах. 
 

Ключові слова: видавничо-поліграфічна справа, технологічні 

процеси, поліграфічні системи та виробничі процеси, додрукар-

ські, друкарські та  післядрукарські процеси і устаткування, 

продукція, видання, пакування (упаковка),  комп’ютерне 

моделювання, дослідження. 

http://mapv.vpi.kpi.ua/%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%83
http://mapv.vpi.kpi.ua/%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%83
http://mapv.vpi.kpi.ua/%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%83
http://mapv.vpi.kpi.ua/%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%83
http://mapv.vpi.kpi.ua/%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%83
http://mapv.vpi.kpi.ua/%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%83
http://mapv.vpi.kpi.ua/%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%83
http://mapv.vpi.kpi.ua/%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%83


 

Особливості програми Перелік компонент освітньої програми узгоджується із переліком 

освітніх компонентів програм країн, що ведуть підготовку 

відповідної спеціальності (Інститут папірництва і поліграфії 

Лодзької політехніки, Інститут механіки і поліграфії Варшавської 

політехніки, Інститут поліграфії та медіатехнологій Лейпцігського 

університету культури і мистецтв та інших, що входять разом з 

Видавничо-поліграфічним інститутом до Міжнародного кола 

вищих начальних закладів, які готують фахівців видавничо-

поліграфічного виробництва). 
 

4 – Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Виробничо-технологічна діяльність: розробка технічних завдань 

на проектування і виготовлення інформаційних поліграфічних 

систем та розробка технологій, оцінка техніко-економічної 

ефективності проектування, здійснення експертизи технічної 

документації.  

Організаційно-управлінська діяльність: організація роботи 

колективів виконавців, вибір оптимальних рішень при створенні 

продукції, розробка планів і програм організації інноваційної 

діяльності.  

Науково-дослідна й педагогічна діяльність: організація та 

проведення наукових досліджень, розробка методики та 

математичних моделей досліджуваних об’єктів, підготовка 

науково-технічної документації та публікації.  

Посади згідно класифікатору професій України ДК 003:2010. Код 

2149.1 – науковий співробітник (галузь інженерної справи); 1222.1 

– головні фахівці – керівники та технічні керівники виробничих 

підрозділів у промисловості; 1237.2 – завідувач лабораторії 

(науково-дослідної); 2310.2 – викладач вищого навчального 

закладу; 2149.2 –  інженер-дослідник (видавничо-поліграфічне 

виробництво). 

Подальше навчання Можливість підвищення кваліфікації, отримання наукового 

ступеня доктора наук 

5 – Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

Проблемно-орієнтоване навчання з набуттям компетентностей, що 

необхідні для продукування нових ідей, розв’язання комплексних 

проблем у професійній галузі, включаючи також педагогічний 

напрямок: лекції, практичні та семінарські заняття, комп’ютерні 

практикуми, лабораторні роботи тощо. 

Оцінювання Рейтингова система оцінювання, усні та письмові екзамени, 

тестування тощо 
 

6 – Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання, наукові й 

практичні проблеми професійної діяльності у видавництвах та 

поліграфічних установах або у процесі педагогічної діяльності, що 

передбачає застосування поглиблених знань природничих, гума-

нітарних, соціальних наук, інформаційних технологій, теорій, 

методів і засобів наукових досліджень, проектування, виготовлен-

ня, поширення всіх видів виробів видавництва та поліграфії й 

характеризується комплексністю та невизначеністю умов, що 

передбачає проведення досліджень та впровадження інновацій.  
 



 

Загальні компетентності (ЗК) 

З К 1  
Здатність виявляти наукову сутність проблем у професійній сфері, знаходити 

адекватні шляхи щодо їх розв’язання  

З К 2  
Здатність генерувати нові ідеї й нестандартні підходи до їх реалізації 

(креативність) 

З К 3  
 Здатність до самостійного освоєння нових методів дослідження, зміни 

 наукового й науково-виробничого профілю своєї діяльності 

З К 4   Здатність до науково-педагогічної діяльності в поліграфії та машинобудуванні 

З К 5  
Здатність удосконалювати й розвивати свій інтелектуальний і культурний 

рівень, будувати траєкторію професійного розвитку й кар’єри 

З К 6  
Здатність приймати управлінські рішення, оцінювати їх можливі наслідки й 

брати відповідальність за результати діяльності своєї та команди 

З К 7  
Здатність керувати проектами, організовувати командну роботу, проявляти 

ініціативу з удосконалення діяльності 

З К 8  

Здатність орієнтуватися в системі загальнолюдських цінностей і цінностей 

світової й вітчизняної культури, організовувати багатобічну (у тому числі 

міжкультурну) комунікацію і управляти нею та використовувати соціальні й 

мультикультурні розходження для рішення проблем у професійній і соціальній 

діяльності для збереження й розвитку сучасної цивілізації 

З К 9  Здатність розв’язувати світоглядні, соціально і особистісно значимі проблеми 

Фахові компетентності спеціальності (ФК) 

ФК 1 
Здатність комплексно оцінювати вплив середовища функціонування 

технологічних і виробничих процесів для удосконалення параметрів продукції 

ФК 2 
Розуміння та критичне осмислення основних критеріїв визначення 

перспективних напрямів розвитку галузі 

ФК 3 
Здатність застосовувати методи управління проектною діяльністю, здійснювати 

пошук та оцінювання нових можливостей виробництва 

ФК 4 
Здатність оволодіння іноземною мовою в обсязі, достатньому для загального та 

професійного та наукового спілкування  

ФК 5 

Здатність здійснювати оптимізацію виробничих процесів відповідно до 

поставлених вимог, застосовувати методи програмування для стабілізації 

технологічних режимів та здійснювати заходи щодо вдосконалення виробництва 

ФК 6 
Здатність формувати методологію, логіку, принципи наукового дослідження та 

вміння формулювати гіпотези, мету, завдання в рамках наукового процесу 

ФК 7 

Здатність організовувати наукове дослідження, формувати цільові наукові та 

інноваційні групи, забезпечувати ефективне використання їх потенціалу та 

проводити науково-дослідницьку діяльність, синтезувати нові ідеї в межах 

дослідницького проекту та здійснювати його експертизу 

ФК 8 
Здатність застосовувати новітні педагогічні, у тому числі інформаційні, 

технології у навчальному процесі 

ФК 9 Здатність оптимізувати логістичну та виробничу діяльність поліграфічного 

підприємства і наявного устаткування для синхронізації його окремих елементів 

ФК 10 Здатність визначати головні критерії удосконалення структурних схем засобів 

управління технологічними процесами в поліграфії та конструювати схеми 

взаємодії робочих потоків оброблення та передачі інформації для мінімізації 

технологічних втрат 

ФК 11 Здатність розробляти фізичні і математичні моделі досліджуваних машин, 

систем, процесів, явищ і об’єктів у професійній сфері, розробляти методики та 

організовувати проведення експериментів з аналізом результатів, готувати 

науково-технічні публікації за результатами виконаних досліджень 

ФК 12 Здатність вести професійну, у тому числі науково-дослідну діяльність у 

міжнародному середовищі 



 

7 – Програмні результати навчання 

ЗНАННЯ 

ЗН 1 Знання методології наукової та дослідницької діяльності 

ЗН 2 Знання методів застосування та критичного осмислення теорій і принципів 

наукових досліджень 

ЗН 3 Знання способів розширення власного кругозору та постійного підвищення 

професійної кваліфікації та принципів командної роботи 

ЗН 4 Знання методів та способів навчання; методів самоосвіти 

ЗН 5 Знання філософських та загальнокультурних принципів розвитку та 

вдосконалення особистості та суспільства 

ЗН 6 Знання сучасних виробничих та технологічних процесів видавничо-

поліграфічної, машинобудівної та інших суміжних галузей 

ЗН 7 Знання методів системного аналізу та основ наукових досліджень, можливості 

джерел інформації та принципів організації потоків інформації 

ЗН 8 Знання комп’ютерної техніки, інформаційних та комунікаційних технологій, 

організації та управління виробництвом, організації спілкування із замовниками 

ЗН 9 Знання етичних цінностей, традицій і звичаїв різних культур, загальних 

принципів професійної комунікації, ухвалення управлінських рішень, понять 

культури мови, основних правил мовного етикету та засобів спілкування 

ЗН 10 Знання нормативно-технічної документації з інженерно-технічного забезпечення 

виробництва та основ логістики, методів проектування видавничо-поліграфічно-

го виробництва 

ЗН 11 Знання принципів побудови і методів удосконалення виробничих систем 

поліграфічного виробництва, методів удосконалення компонентів програмно-

технічних засобів та принципів вибору алгоритмів керування виробничими 

процесами 

ЗН 12 Знання правових норм наукової та науково-технічної діяльності та основ 

інноваційної політики держави. Знання сучасного стану, напрямів та тенденцій 

наукових досліджень у видавничо-поліграфічній галузі в Україні та світі та 

математичних методів і засобів моделювання 

УМІННЯ 

УМ 1 Уміння аналізувати та оцінювати світові тенденції технологічного, економічного 

та науково-технічного розвитку 

УМ 2 Уміння адаптуватися до зростання потоків інформації, до впливу наслідків 

науково-технічного прогресу, розуміння необхідності професійної мобільності 

УМ 3 Уміння будувати виробничі, соціальні відносини та особисті стосунки за 

допомогою сукупності етичних, правових та економічних норм у їх 

взаємозв’язку 

УМ 4 Уміння  оцінювати перспективи глобалізації і її вплив на виробництво 

видавничо-поліграфічної продукції 

УМ 5 Уміння доводити та аргументовано відстоювати власну думку, доводити, 

презентувати та захищати результати наукового дослідження з використанням 

іноземної мови  

УМ 6 Уміння організувати та керувати пізнавальною діяльністю студентів, формувати 

у студентів критичне мислення та уміння здійснювати діяльність за всіма її 

складовими, обирати методи та засоби навчання і контролю, здійснювати 

контроль і оцінку його результатів та проводити корекцію процесу навчання, 

організовувати та аналізувати свою педагогічну діяльність, аналізувати 

навчальну та навчально-методичну літературу і використовувати її в 

педагогічній практиці. 

УМ 7 Уміння розробляти завдання на інженерно-технічне забезпечення видавничо-

поліграфічних виробництв, проводити вимірювально-аналітичні дослідження 

матеріалів, обладнання і технологічних процесів 



 

УМ 8 Уміння застосовувати наукові методи узагальнення емпіричного матеріалу,  

технології наукового прогнозування, формулювати та обґрунтовувати актуаль-

ність, гіпотезу, мету, задачі, об’єкт та предмет дослідження, формулювати 

висновки за результатами наукового дослідження, положення наукової новизни, 

практичної цінності роботи, апробації результатів дослідження 

УМ 9 Уміння організовувати наукове дослідження; формувати цільові наукові та 

інноваційні групи, використовувати ефективні методи керівництва ними, скла-

дати наукові звіти, готувати наукові публікації, публічно представляти та 

захищати результати наукових досліджень; аналізувати результати  реалізації 

наукових досліджень та оцінювати їх ефективність 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове забезпечення Відповідно до кадрових вимог щодо забезпечення провадження 

освітньої діяльності для відповідного рівня ВО (додаток 2 до 

Ліцензійних умов), затверджених Постановою Кабінету Міністрів 

України від 30.12.2015 р. № 1187 

Матеріально-технічне 

забезпечення 

Відповідно до технологічних вимог щодо матеріально-технічного 

забезпечення освітньої діяльності відповідного рівня ВО (додаток 

4 до Ліцензійних умов), затверджених Постановою Кабінету 

Міністрів України від 30.12.2015 р. № 1187 

Інформаційне та 

навчально-методичне 

забезпечення 

Відповідно до технологічних вимог щодо навчально-методичного 

та інформаційного забезпечення освітньої діяльності відповідного 

рівня ВО (додаток 5 до Ліцензійних умов), затверджених 

Постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. № 1187 

9 – Академічна мобільність 

Національна кредитна 

мобільність 

Можливість укладання угод про академічну мобільність  

Міжнародна кредитна 

мобільність 

На основі двосторонніх договорів між Національним технічним 

університетом України «Київський політехнічний інститут імені 

Ігоря Сікорського» та навчальними закладами країн-партнерів, 

можливість укладання угод про  міжнародну  академічну  

мобільність 

Навчання іноземних 

здобувачів вищої 

освіти 

Викладання іноземною мовою  

 

2. ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

Код н/д 
Компоненти освітньої програми (навчальні 

дисципліни, практики, кваліфікаційна робота) 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумкового 

контролю 
 

1 2 3 4 

1. Цикл загальної підготовки 
Обов’язкові компоненти ОП 

ЗО 1 Методологія наукових досліджень 4 Екзамен 

ЗО 2 Перспективні напрями розвитку енерго- та ресур-

соефективних процесів, обладнання та технологій 
4 Залік 

ЗО 3 Математичне моделювання динамічних процесів 

обладнання поліграфічного виробництва 
4  Залік 

ЗО 4 Навчальна дисципліни мовно-практичної 

підготовки 
6  Екзамен 

Вибіркові компоненти ОП 

ЗВ 1 Загально-наукові (філософські) дисципліни (за 

вибором аспіранта) 

4 Екзамен 



 

1 2 3 4 

2. Цикл професійної підготовки 
Обов’язкові компоненти ОП 

ПО 1 Навчальна дисципліна для здобуття мовних 

компетенцій, достатніх для представлення та 

обговорення результатів наукової роботи 

українською мовою в усній і письмовій формах 

2 Залік 

ПО 2 Педагогічна практика 2 Залік 

Вибіркові компоненти ОП 

ПВ 1 Навчальна дисципліна за напрямом дослідження 

(за вибором аспіранта) 

4 Залік 

Загальний обсяг циклу загальної підготовки: 22 

Загальний обсяг циклу професійної підготовки: 8 

Загальний обсяг обов’язкових компонент: 22 

Загальний обсяг вибіркових компонент: 8 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 30 

 

 

3. СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

 

 

  
 
 



 

 

 

 

4. ФОРМА ВИПУСКНОЇ АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ  

ВИЩОЇ ОСВІТИ 
 

Випускна атестація здобувачів ступеня «доктора філософії» за освітньо-

науковою програмою «Комп’ютеризовані поліграфічні системи» спеціальності  

133 Галузеве машинобудування проводиться у формі відкритого і публічного 

захисту дисертації та завершується видачею документа встановленого зразка  

про присудження йому ступеня доктора філософії з присвоєнням кваліфікації: 

Доктор філософії з Галузевого машинобудування за освітньо-науковою 

програмою «Комп’ютеризовані поліграфічні системи». 

Дисертація підлягає обов'язковій перевірці на плагіат та повинна бути 

оприлюднена на офіційному сайті закладу вищої освіти або його підрозділу.  



5. МАТРИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОГРАМНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 

КОМПОНЕНТАМ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

 
 ЗО 1 ЗО 2 ЗО 3 ЗО 4 ЗВ 1 ПО 1 ПО 2 ПВ 1 

ЗК 1 + + +  + + + + 

ЗК 2 +  +  + + + + 

ЗК 3 + +   +  + + 

ЗК 4    + + + +  

ЗК 5 +       + 

ЗК 6  +   +  +  

ЗК 7 + + + + +   + 

ЗК 8    + +  + + 

ЗК 9       + + 

ФК 1 + +       

ФК 2 +   + + +   

ФК 3   +    +  

ФК 4  +      + 

ФК 5  + +  + + + + 

ФК 6 + + +    +  

ФК 7 +  + + + + +  

ФК 8 +   + + +   

ФК 9  +  +    + 

ФК 10   +    + + 

ФК 11  +   + + +  

ФК 12 +   + + + + + 

 

 



 

6. МАТРИЦЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ  

ВІДПОВІДНИМИ КОМПОНЕНТАМИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

 ЗО 1 ЗО 2 ЗО 3 ЗО 4 ЗВ 1 ПО 1 ПО 2 ПВ 1 

ЗН 1 +  +      

ЗН 2 +  + +   + + 

ЗН 3  +  + + + +  

ЗН 4 +   + + + + + 

ЗН 5 +    +  +  

ЗН 6 + +   + +  + 

ЗН 7 +  + +   + + 

ЗН 8 + +   +  +  

ЗН 9    + + +   

ЗН 10 + +     + + 

ЗН 11 + + +     + 

ЗН 12  +     +  

ЗН 13 +   +  + +  + 

УМ 1 +  +      

УМ 2 +  + +   + + 

УМ 3   +  + + + + 

УМ 4  +  +  + +  

УМ 5 + +      + 

УМ 6    + + + +  

УМ 7 +  +    + + 

УМ 8  +  + + +   

УМ 9    +    + 

УМ 10 +  +  + +   

УМ 11 + + + +  + +  

УМ 12 +     + + + 



 


