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І Преамбула
Стандарт вищої освіти магістра за спеціальністю 162 «Біотехнології та
біоінженерія» галузі знань 16 «Хімічна та біоінженерія» затверджено і введено в
дію Наказом Міністерства освіти і науки України від 24.05. 2019 р. № 733.
Стандарт розроблено членами підкомісії зі спеціальності 162 «Біотехнології
та біоінженерія» Науково-методичної комісії науково-методичної комісії № 9 з
інженерії сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і
науки України:
Пирог Тетяна
Павлівна,
голова підкомісії

доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри
біотехнології і мікробіології Національного університету
харчових технологій

Галкін Олександр
Юрійович,
заступник голови
підкомісії

доктор біологічних наук, доцент, перший заступник декана
факультету біотехнології і біотехніки Національного
технічного
університету
України
«Київський
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Кляченко Оксана
доктор сільськогосподарських наук, доцент, професор
Леонідівна,
кафедри екобіотехнології та біорізноманіття Національного
секретар підкомісії університету біоресурсів та природокористування України
Скляр Тетяна
Володимирівна

кандидат біологічних наук, доцент, завідувач кафедри
мікробіології, вірусології та біотехнології Дніпровського
національного університету імені Олеся Гончара

Щербак Олена
Валентинівна

кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий
співробітник, доцент, декан факультету біотехнології та
природокористування Харківської державної
зооветеринарної академії

Стандарт розглянуто та схвалено на засіданні підкомісії зі спеціальності 162
«Біотехнології та біоінженерія» Науково-методичної комісії № 9 з інженерії
Міністерства освіти і науки України 15.12.2016 р. протокол № 2.
Стандарт розглянуто на засіданні сектору вищої освіти Науково-методичної
ради Міністерства освіти і науки України 23.05.2017 р. протокол №
Фахову експертизу стандарту проводили:
Іутинська Галина
Олександрівна

заступник директора Інституту мікробіології і
вірусології ім. Д. К. Заболотного Національної академії
наук України, член-кореспондент НАН України, доктор
біологічних наук, професор

Стрельников Леонід завідувач

кафедри

біотехнології

Національного
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Семенович

фармацевтичного університету, доктор фармацевтичних
наук, професор

Сметанін
Володимир
Тимофійович

завідувач
кафедри
біотехнології
Українського
Державного хіміко-технологічного університету, доктор
сільськогосподарських наук, професор

Методичну експертизу стандарту проводили:
Калашнікова
Світлана Андріївна

доктор педагогічних наук, професор, директор
Інституту вищої освіти НАПН України; Національний
експерт з реформування вищої освіти Програми ЄС
Еразмус+

Таланова Жаннета
Василівна

доктор педагогічних наук, доцент, с.н.с., менеджер з
аналітичної
роботи,
координатор
Національної
команди експертів з реформування вищої освіти,
Національний Еразмус+ офіс в Україні

Стандарт розглянуто Міністерством аграрної політики та продовольства
України та Федерацією роботодавців України.
Стандарт розглянуто після надходження всіх зауважень та пропозицій та
схвалено на засіданні підкомісії
зі спеціальності 162
«Біотехнології та
біоінженерія» Науково-методичної комісії № 9 з інженерії Міністерства освіти і
науки України 14.05.2018 р. протокол № 6.
Стандарт погоджено рішенням Національного агентства із забезпечення якості
вищої освіти від 16.04.2019 р. № 4.
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ІІ Загальна характеристика
Рівень вищої
освіти
Ступінь вищої
освіти
Галузь знань
Спеціальність
Обмеження
щодо форм
навчання
Освітня
кваліфікація
Кваліфікація в
дипломі
Опис
предметної
області

Академічні
права
випускників

Другий (магістерський) рівень
Магістр
16 – Хімічна та біоінженерія
162 – Біотехнології та біоінженерія
Немає
Магістр з біотехнологій та біоінженерії за спеціалізацією (назва
спеціалізації зазначається за наявності).
Ступінь вищої освіти – магістр
Спеціальність – 162 Біотехнології та біоінженерія
Спеціалізація – (за наявності)
Освітня програма – (зазначити назву)
Об’єкт: біотехнологічні процеси отримання біологічноактивних речовин та продуктів шляхом біосинтезу та/або
біотрансформації, а також їх інженерна реалізація
Цілі навчання: підготовка інженерів та науковців, здатних до
організації та проведення науково-дослідних, проектно- та
виробничо-технологічних робіт, що пов’язані з використанням
біологічних агентів та продуктів їх життєдіяльності.
Теоретичний зміст предметної області. Фундаментальні та
прикладні наукові основи промислового використання
біосинтетичного та/або біотрансформаційного потенціалу живих
об’єктів для отримання практично цінних продуктів.
Методи, методики та технології. Хімічні, фізико-хімічні,
біохімічні, мікробіологічні, молекулярно-біологічні, генетичні
методи
дослідження,
технології
біотехнологічних
виробництв,інформаційні та комп’ютерні технології.
Інструменти та обладнання: для аналізу біологічних агентів
та продуктів їх життєдіяльності, устаткування для культивування
біологічних агентів, виділення та очищення цільових продуктів,
засоби автоматизації та системи автоматизованого проектування
біотехнологічних виробництв.
Продовження навчання на третьому освітньо-науковому рівні
вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій в системі
післядипломної освіти

ІІІ Обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного ступеня
вищої освіти
− 90 та 120 кредитів ЄКТС для освітньо-професійної та освітньо-наукової
програм відповідно;
− мінімум 35% обсягу освітньої програми має бути спрямовано для здобуття
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загальних та спеціальних (фахових) компетентностей за спеціальністю, визначених
цим стандартом.
ІV Перелік компетентностей випускника
Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми біотехнологій
Інтегральна
компетентність та біоінженерії, що передбачає проведення досліджень та/або
здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і
вимог.
К01. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.
Загальні
компетентності К02. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з
різних джерел.
К03. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.
К04. Здатність працювати в міжнародному контексті.
К05. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість.
К06. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.
К07. Здатність захищати інтелектуальну власність, зокрема
Cпільні
патентувати винаходи у біотехнології.
спеціальні
К08. Здатність здійснювати пошук необхідної інформації в
(фахові,
науковій і технічній літературі, базах даних та інших джерелах
предметні)
компетентності К09. Здатність відбирати та аналізувати релевантні дані, у тому
числі за допомогою сучасних методів аналізу даних і
спеціалізованого програмного забезпечення.
К10. Здатність розробляти та реалізовувати комерційні та
науково-технічні плани і проекти в галузі біотехнології з
урахуванням всіх аспектів вирішуваної проблеми, включаючи
технічні, виробничі, експлуатаційні, комерційні, правові,
питання охорони праці і навколишнього середовища.
К11. Здатність розробляти нові біотехнологічні об’єкти і
технології та підвищувати ефективність існуючих технологій на
основі експериментальних та/або теоретичних досліджень
та/або комп’ютерного моделювання.
К12. Здатність планувати і виконувати експериментальні роботи
в галузі біотехнології з використанням сучасних обладнання та
методів, інтерпретувати отримані дані на основі скупності
сучасних знань та уявлень про об’єкт і предмет дослідження,
робити обгрунтовані висновки.
К13. Здатність розробляти та вдосконалювати комплексні
біотехнології на основі розуміння наукових сучасних фактів,
концепцій, теорій, принципів і методів біоінженерії та
природничих наук.
К14. Здатність прогнозувати напрямки розвитку сучасної
біотехнології в контексті загального розвитку науки і техніки.
К15. Здатність застосовувати сучасні методи системного аналізу
для дослідження та створення ефективних біотехнологічних
процесів.
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К16. Здатність застосовувати проблемно-орієнтовані методи
аналізу та оптимізації біотехнологічних процесів, управління
виробництвом, мати навички практичного впровадження
наукових розробок.
К17. Здатність обґрунтовувати, реалізовувати та оптимізувати
Додаткові
проектно-конструкторські рішення в галузі біотехнології.
спеціальні
компетентності К18. Здатність організовувати виробництво і управляти
біотехнологічними процесами в умовах промислового
до освітньовиробництва та науково-дослідних лабораторій.
професійної
програми
К19. Здатність знаходити адекватні шляхи розв’язання
Додаткові
наукових проблем у галузі біотехнології та біоінженерії.
спеціальні
компетентності К20. Здатність презентувати та обговорювати результати
наукових і прикладних досліджень, готувати наукові публікації,
до освітньобрати участь у наукових конференціях та інших заходах.
наукової
К21. Розуміння методів, підходів, цілей і задач науковопрограми
педагогічної діяльності та освітнього процесу.
К22. Здатність здійснювати комерціалізацію результатів
наукових і прикладних досліджень та інновацій.
V Нормативний зміст підготовки здобувачів
сформульований у термінах результатів навчання

вищої

освіти,

Спільні вимоги
ПР01. Вміти здійснювати патентний пошук, знаходити та обробляти
необхідну науково-технічну інформацію; самостійно складати заявку на винахід.
ПР02. Знати вітчизняне та міжнародне законодавство у сфері авторського
права. Вміти захищати свою інтелектуальну власність та уникати порушень
інтелектуальної власності інших осіб.
ПР03.
Здійснювати
техніко-економічні
розрахунки
проектноконструкторських рішень та аналізувати та оцінювати їх ефективність, екологічні
та соціальні наслідки на коротко- та довгострокову перспективу
ПР04. Вміти обирати та застосовувати найбільш придатні методи
математичного моделювання та оптимізації при розробленні науково-технічних
проектів.
ПР05. Знати
молекулярну організацію та регуляцію експресії генів,
реплікації, рекомбінації та репарації, рестрикції та модифікації генетичного
матеріалу у про- та еукаріотів, стратегію створення рекомбінантних ДНК для
цілеспрямованого конструювання біологічних агентів.
ПР06. Знати та оцінювати основні методичні прийоми культивування
еукаріотичних клітин тваринного та рослинного походження, розробляти нові
технології їх застосування у наукових цілях, медицині, сільському господарстві
тощо.
ПР07. Мати навички виділення, ідентифікації, зберігання, культивування,
іммобілізації біологічних агентів, здійснювати оптимізацію поживних середовищ,
обирати оптимальні методи аналізу, виділення та очищення цільового продукту,
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використовуючи сучасні біотехнологічні методи та прийоми, притаманні певному
напряму біотехнології.
ПР08. Планувати та управляти науково-дослідними, науково-технічними
та/або виробничими проектами у галузі біотехнології, базуючись на сучасних
тенденціях розвитку науки, техніки та суспільства.
ПР09. Вміти розробляти, обґрунтовувати та застосовувати методи та засоби
захисту людини та навколишнього середовища від небезпечних факторів
техногенного та біологічного походження.
ПР10. Упроваджувати найбільш ефективні біотехнологічні методи та
прийоми у практичну виробничу діяльність на основі оцінки ефективності
передових біотехнологій та врахування загальних тенденцій розвитку новітніх
біотехнологій у провідних країнах.
ПР11. Вільно спілкуватися усно і письмово державною та іноземною мовами,
обговорювати з фахівцями і нефахівцями результати досліджень, інновації та/або
управління виробництвом і біотехнології.
Додаткові вимоги до результатів навчання за освітньо-професійною
програмою підготовки
ПР12. Аналізувати і враховувати у практичній діяльності тенденції науковотехнічного розвитку суспільства та біотехнологічної галузі.
ПР13. Формулювати і оцінювати вимоги, обґрунтувати вихідну сировину,
матеріали та напівпродукти відповідно до умов біотехнологічного виробництва з
урахуванням технологічних та інших невизначеностей.
ПР14. Вміти складати виробничу, технологічну та аналітичну документацію
на біотехнологічні продукти різного призначення.
ПР15. Мати навички розробки та реалізації маркетингових програм і
стратегій, аналізу та оцінювання варіантів просування біотехнологічної продукції
до споживача, встановлення оптимальних цін на неї.
ПР16. Аналізувати зміст та умови зовнішньоторговельних контрактів,
оцінювати та аналізувати їх.
ПР17. Оцінювати, аналізувати та обирати варіанти рішень з управління
складними біотехнологічними процесами з урахуванням цілей, обмежень,
прогнозів та ризиків.
Додаткові вимоги до результатів навчання за освітньо-науковою
програмою підготовки
ПР18. Знаходити необхідну інформацію у науковій та довідниковій
літературі, електронних базах, інших джерелах інформації, оцінювати її
релевантність та достовірність.
ПР19. Оцінювати актуальність досліджуваних наукових проблем,
придатність відомих наукових методів для їх дослідження на основі аналізу
наявних даних та публікацій у провідних виданнях.
ПР20. Здійснювати змістову постановку задач оптимізації в галузі
біотехнології та біоінженерії, їх формалізацію, обирати придатні методи
розв’язання таких задач і отримувати їх розв’язки із заданим ступенем точності.
ПР21. Мати навички планування та
виконання експериментальних
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досліджень як особисто, так і у колективі, критичного аналізу отриманих
результатів; оформлення результатів досліджень у вигляді звіту, наукової
публікації, презентації на наукових та інших заходах.
ПР22. Розуміти цілі, завдання та методи освітньої діяльності у вищій освіті,
вміти проводити основні види навчальних занять.
ПР23. Розуміти принципи та методи і мати навички розробки та управління
науковими і науково-технічними проектами, у тому числі міжнародними.
ПР24. Мати навички розробки і реалізації інноваційних проектів та
комерціалізації результатів досліджень і розробок у галузі біотехнології та
біоінженерії.
VІ Форми атестації здобувачів вищої освіти
Атестація здобувачів вищої освіти зі спеціальності
Форми атестації
«Біотехнології та біоінженерія» здійснюється у формі
здобувачів вищої
публічного захисту кваліфікаційної роботи
освіти
У процесі підготовки та захисту кваліфікаційної
Вимоги до
роботи
випускник
повинен
виявити
здатність
кваліфікаційної
розв’язувати складні задачі і проблеми у біотехнології,
роботи
що передбачає проведення досліджень та/або здійснення
інновацій, та характеризується невизначеністю умов і
вимог
Кваліфікаційна
робота
не
повинна
містити
академічного плагіату, фабрикації, фальсифікації.
Кваліфікаційна робота має бути оприлюднена на
офіційному сайті закладу вищої освіти або його
підрозділу, або у репозитарії закладу вищої освіти.
VII Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості
вищої освіти
У закладі вищої освіти повинна функціонувати система забезпечення
закладом вищої освіти якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (система
внутрішнього забезпечення якості), яка передбачає здійснення таких процедур і
заходів:
1)
визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти;
2)
здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм;
3)
щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і
педагогічних працівників вищого навчального закладу та регулярне оприлюднення
результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти, на
інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб;
4)
забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і науковопедагогічних працівників;
5)
забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього
процесу, у тому числі самостійної роботи студентів, за кожною освітньою
програмою;
6)
забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління
освітнім процесом;
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7)
забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені вищої
освіти та кваліфікації;
8)
забезпечення дотримання академічної доброчесності працівниками закладів
вищої освіти та здобувачами вищої освіти, у тому числі створення і забезпечення
функціонування ефективної системи запобігання та виявлення академічного
плагіату;
9)
інших процедур і заходів.
Система забезпечення закладом вищої освіти якості освітньої діяльності та
якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості) за поданням
закладу вищої освіти оцінюється Національним агентством із забезпечення якості
вищої освіти або акредитованими ним незалежними установами оцінювання та
забезпечення якості вищої освіти на предмет її відповідності вимогам до системи
забезпечення якості вищої освіти, що затверджуються Національним агентством.
VIII Перелік нормативних документів, на яких базується Cтандарт
вищої освіти
Закон України від 01.07.2014 р. № 1556-VII «Про вищу освіту» [Режим
доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145-19];
Закон України від 05.09.2017 р. «Про освіту» – [Режим доступу:
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145-19];
Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 р. № 266 «Про
затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється
підготовка
здобувачів
вищої
освіти»
[Режим
доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-п];
Постанова Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. № 1187 «Про
затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти»
[Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1187-2015-п/page]
Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1341 «Про
затвердження
Національної
рамки
кваліфікацій»
[Режим
доступу:
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п];
Національний класифікатор України: «Класифікація видів економічної
діяльності» ДК 009: 2010 [Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/];
Національний
класифікатор
України:
«Класифікатор
професій»
ДК 003: 2010ДК 003:2010 [Режим доступу: http://www.dk003.com];

Генеральний директор директорату
вищої освіти і освіти дорослих

О. І. Шаров
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Пояснювальна записка
Стандарт вищої освіти містить компетентності, що визначають специфіку
підготовки магістрів зі спеціальності 162 – Біотехнології та біоінженерія, та результати
навчання, які виражають що саме студент повинен знати, розуміти та бути здатним
виконувати після успішного завершення освітньої програми. Вони узгоджені між собою
та відповідають дескрипторам Національної рамки кваліфікацій. Таблиця 1 показує
відповідність визначених Стандартом компетентностей та дескрипторів НРК. В таблиці 2
показана відповідність програмних результатів навчання та компетентностей.
Заклад вищої освіти самостійно визначає перелік дисциплін, практик та інших
видів освітньої діяльності, необхідний для набуття означених Стандартом
компетентностей.
Наведений в Стандарті перелік компетентностей і програмних результатів
навчання не є вичерпним. Заклади вищої освіти при формуванні освітніх програм можуть
вказувати додаткові компетентності і програмні результати навчання. Заклад вищої
освіти має право вводити додаткові форми атестації здобувачів вищої освіти.

Рекомендовані джерела
Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському
просторі вищої освіти (ESG) [Режим доступу: http://ihed.org.ua/images/doc/
04_2016_ESG_2015.pdf];
International Standard Classification of Education (ISCED 2011): UNESCO
Institute for Statistics [Режим доступу: http://www.uis.unesco.org/education/
documents/isced-2011- en.pdf];
ISCED Fields of Education and Training 2013 (ISCED-F 2013):UNESCO Institute
for Statistics [Режим доступу: http://www.uis.unesco.org/Education/ Documents/iscedfields-of-education-training-2013.pdf].
Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти,
затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 01.06.2017 р. № 600 (у
редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 21.12.2017 р. № 1648);
Розроблення освітніх програм. Методичні рекомендації [Режим доступу:
http://ihed.org.ua/images/doc/04_2016_rozroblennya_osv_program_2014_tempusoffice.pdf];
Національний освітній глосарій: вища освіта [Режим доступу: http://
ihed.org.ua/images/doc/04_2016_glossariy_Visha_osvita_2014_tempus-office.pdf];
Розвиток системи забезпечення якості вищої освіти в Україні: інформаційноаналітичний
огляд
[Режим
доступу:
http://ihed.org.ua/images/
doc/04_2016_Rozvitok_sisitemi_zabesp_yakosti_VO_UA_2015.pdf];
Європейська кредитна трансферна накопичувальна система:. Довідник
користувача [Режим доступу: http://ihed.org.ua/images/doc/04_2016_ECTS_Users
_Guide-2015_Ukrainian.pdf].
EQF-LLL – European Qualifications Frameworkfor Lifelong Learning [Режим
доступу:https://ec.europa.eu/ploteus/sites/eac-eqf/files/brochexp_en.pdf];
QF-EHEA – Qualification Framework of the European Higher Education Area
[Режим доступу:http://www.ehea.info/article-details.aspx?ArticleId=67];
TUNING (для ознайомлення зі спеціальними (фаховими) компетентностями
та прикладами стандартів [Режим доступу: http://www.unideusto.org/tuningeu/].
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Таблиця 1
Матриця відповідності визначених Стандартом компетентностей дескрипторам НРК
Класифікація компетентностей за НРК
К01
К02
К03
К04
К05
К06
К07
К08
К09
К10

К11
К12

К13
К14

Загальні компетентності
Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.
Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.
Здатність працювати в міжнародному контексті.
Здатність виявляти ініціативу та підприємливість.
Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.
Спільні спеціальні (фахові) компетентності
Здатність захищати інтелектуальну власність, зокрема патентувати винаходи у
біотехнології
Здатність здійснювати пошук необхідної інформації в науковій і технічній літературі,
базах даних та інших джерелах
Здатність відбирати та аналізувати релевантні дані, у тому числі за допомогою сучасних
методів аналізу даних і спеціалізованого програмного забезпечення
Здатність розробляти та реалізовувати комерційні та науково-технічні плани і проекти
в галузі біотехнології з урахуванням всіх аспектів вирішуваної проблеми, включаючи
технічні, виробничі, експлуатаційні, комерційні, правові, питання охорони праці і
навколишнього середовища..
Здатність розробляти нові біотехнологічні об’єкти і технології та підвищувати
ефективність існуючих технологій на основі експериментальних та/або теоретичних
досліджень та/або комп’ютерного моделювання
Здатність планувати і виконувати експериментальні роботи в галузі біотехнології з
використанням сучасних обладнання та методів, інтерпретувати отримані дані на основі
скупності сучасних знань та уявлень про об’єкт і предмет дослідження, робити
обгрунтовані висновки.
Здатність розробляти та вдосконалювати комплексні біотехнології на основі розуміння
наукових сучасних фактів, концепцій, теорій, принципів і методів біоінженерії та
природничих наук
Здатність прогнозувати напрямки розвитку сучасної біотехнології в контексті

Знання

Уміння

+

+
+
+
+
+

Автономія
Комуніта відповікація
дальність
+
+
+

+
+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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К15
К16

загального розвитку науки і техніки
Здатність застосовувати сучасні методи системного аналізу для дослідження та
створення ефективних біотехнологічних процесів
Здатність застосовувати проблемно-орієнтовані методи аналізу та оптимізації
біотехнологічних процесів, управління виробництвом, мати навички практичного
впровадження наукових розробок .

+

+

+

+

+

+

Додаткові спеціальні компетентності до програми освітньо-професійної підготовки магістрів
К17
К18
К19
К20
К21
К22

Здатність обґрунтовувати, реалізовувати та оптимізувати проектно-конструкторські
+
+
рішення в галузі біотехнології
Здатність організовувати виробництво і управляти біотехнологічними процесами в
+
+
умовах промислового виробництва та науково-дослідних лабораторій
Додаткові спеціальні компетентності до програми освітньо-наукової підготовки магістрів
Здатність знаходити адекватні шляхи
розв’язання наукових проблем у галузі
+
біотехнології та біоінженерії
Здатність презентувати та обговорювати результати наукових і прикладних досліджень,
+
+
готувати наукові публікації, брати участь у наукових конференціях та інших заходах .
Розуміння методів, підходів, цілей і задач науково-педагогічної діяльності та освітнього
+
+
процесу
Здатність здійснювати комерціалізацію результатів наукових і прикладних досліджень
+
та інновацій

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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Матриця відповідності визначених Стандартом результатів навчання та компетентностей

К22

К21

К20

К19

К18

К17

Додаткові
спеціальні
компетентності до
освітньо-наукової
програми

К16

Додаткові
спеціальні
компетентності до
освітньопрофесійної
програми

К15

К14

К13

К12

К11

К10

К09

К08

К07

Спільні спеціальні
компетентності

К06

К05

К04

К03

К02

Загальні
компетентності

К01

Програмні результати навчання

Інтегральна компетентність

Компетентності

Спільні вимоги до результатів навчання
ПР01. Вміти здійснювати патентний
пошук, знаходити та обробляти
необхідну науково-технічну інформацію;
самостійно складати заявку на винахід
ПР02. Знати вітчизняне та міжнародне
законодавство у сфері авторського права.
Вміти захищати свою інтелектуальну
власність та уникати порушень
інтелектуальної власності інших осіб
ПР03. Здійснювати техніко-економічні
розрахунки проектно-конструкторських
рішень та аналізувати та оцінювати їх
ефективність, екологічні та соціальні
наслідки на коротко- та довгострокову
перспективу
ПР04. Вміти обирати та застосовувати
найбільш придатні методи
математичного моделювання та
оптимізації при розробленні науковотехнічних проектів
ПР05.Знати молекулярну організацію та
регуляцію експресії генів, реплікації,
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рекомбінації та репарації, рестрикції та
модифікації генетичного матеріалу у
про- та еукаріотів, стратегію створення
рекомбінантних ДНК для
цілеспрямованого конструювання
біологічних агентів
ПР06. Знати та оцінювати основні
методичні прийоми культивування
еукаріотичних клітин тваринного та
рослинного походження, розробляти нові
технології їх застосування у наукових
цілях, медицині, сільському господарстві
тощо
ПР07. Мати навички виділення,
ідентифікації, зберігання, культивування,
іммобілізації біологічних агентів,
здійснювати оптимізацію поживних
середовищ, обирати оптимальні методи
аналізу, виділення та очищення
цільового продукту, використовуючи
сучасні біотехнологічні методи та
прийоми, притаманні певному напряму
біотехнології
ПР08. Планувати та управляти науководослідними, науково-технічними та/або
виробничими проектами у галузі
біотехнології, базуючись на сучасних
тенденціях розвитку науки, техніки та
суспільства
ПР09. Вміти розробляти, обґрунтовувати
та застосовувати методи та засоби
захисту людини та навколишнього
середовища від небезпечних факторів
техногенного та біологічного
походження.
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ПР10. Упроваджувати найбільш
+
+ +
+ + + +
+ + +
ефективні біотехнологічні методи та
прийоми у практичну виробничу
діяльність на основі оцінки ефективності
передових біотехнологій та врахування
загальних тенденцій розвитку новітніх
біотехнологій у провідних країнах
ПР11. Вільно спілкуватися усно і
+
+
+
+
письмово державною та іноземною
мовами, обговорювати з фахівцями і
нефахівцями результати досліджень,
інновації та/або управління
виробництвом і біотехнології
Додаткові вимоги до результатів навчання за освітньо-професійною програмою
ПР12. Аналізувати і враховувати у
+ +
+
+ +
+ + +
практичній діяльності тенденції науковотехнічного розвитку суспільства та
біотехнологічної галузі
ПР13. Формулювати і оцінювати вимоги, + +
+
+
+ +
обґрунтувати вихідну сировину,
матеріали та напівпродукти відповідно
до умов біотехнологічного виробництва з
урахуванням технологічних та інших
невизначеностей
ПР14. Вміти складати виробничу,
+
+
+
технологічну та аналітичну
документацію на біотехнологічні
продукти різного призначення
ПР15. Мати навички розробки та
+
+ + +
+
+ +
реалізації маркетингових програм і
стратегій, аналізу та оцінювання
варіантів просування біотехнологічної
продукції до споживача, встановлення
оптимальних цін на неї.
ПР16. Аналізувати зміст та умови
+
+

+

+

+

+

+
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зовнішньоторговельних контрактів,
оцінювати та аналізувати їх
ПР17. Оцінювати, аналізувати та обирати +
+
+ +
варіанти рішень з управління складними
біотехнологічними процесами з
урахуванням цілей, обмежень, прогнозів
та ризиків.
Додаткові вимоги до результатів навчання за освітньо-науковою програмою
ПР18. Знаходити необхідну інформацію
+
+ +
у науковій та довідниковій літературі,
електронних базах, інших джерелах
інформації, оцінювати її релевантність та
достовірність
ПР19. Оцінювати актуальність
+
+
+
+ + +
досліджуваних наукових проблем,
придатність відомих наукових методів
для їх дослідження на основі аналізу
наявних даних та публікацій у провідних
виданнях.
ПР20. Здійснювати змістову постановку
+
+
+
+
+
задач оптимізації в галузі біотехнології
та біоінженерії, їх формалізацію, обирати
придатні методи розв’язання таких задач
і отримувати їх розв’язки із заданим
ступенем точності
ПР21. Мати навички планування та
+ +
+
+ +
виконання експериментальних
досліджень як особисто, так і у
колективі, критичного аналізу отриманих
результатів; оформлення результатів
досліджень у вигляді звіту, наукової
публікації, презентації на наукових та
інших заходах
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ПР22. Розуміти цілі, завдання та методи
освітньої діяльності у вищій освіті, вміти
проводити основні види навчальних
занять
ПР23. Розуміти принципи та методи і
мати навички розробки та управління
науковими і науково-технічними
проектами, у тому числі міжнародними
ПР24. Мати навички розробки і
реалізації інноваційних проектів та
комерціалізації результатів досліджень і
розробок у галузі біотехнології та
біоінженерії

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

