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І. Загальна характеристика 

 

Рівень вищої 

освіти 

Другий (магістерський) рівень 

Ступінь вищої 

освіти 

 Магістр 

Галузь знань 16 – Хімічна та  біоінженерія 

Спеціальність 162 – Біотехнології та біоінженерія 

Освітня квалі-

фікація  

Магістр з біотехнологій та біоінженерії   

Кваліфікація в 

дипломі 

Магістр з біотехнологій та біоінженерії 

 

Вимоги до рів-

ня освіти осіб, 

які можуть ро-

зпочати на-

вчання 

Ступінь бакалавра або ОКР спеціаліст 

Опис предмет-

ної області 

 

Об’єктами вивчення та діяльності магістра з біотехнології та 

біоінженерії є біотехнологічні процеси отримання біологічно-

активних речовин та продуктів шляхом біосинтезу та/або біот-

рансформації, а також їх інженерна реалізація  

Метою навчання є набуття знань і вмінь для організації та 

проведення науково-дослідних, проектно-технологічних, виро-

бничо-технологічних робіт, що пов’язані з використанням біо-

логічних агентів та продуктів їх життєдіяльності. 

Теоретичний зміст предметної області включає фундамента-

льні та прикладні наукові основи промислового використання 

біосинтетичного потенціалу живих об’єктів для отримання ко-

рисних продуктів та створення біологічних агентів. 

Методи, методики та технології: хімічні, фізико-хімічні, біо-

хімічні, мікробіологічні, молекулярно-біологічні, імунологічні, 

генетичні методи дослідження, інформаційні та комп’ютерні 

технології 

Інструменти та обладнання для інструментального аналізу 

біологічних агентів та продуктів їх життєдіяльності, устатку-

вання для культивування біологічних агентів, виділення та  

очищення цільових продуктів, комп’ютерна техніка, засоби ав-

томатизації та системи автоматизованого проектування біотех-

нологічних виробництв  

Академічні 

права випуск-

ників 

Продовження освіти за програмою підготовки здобувачів 

вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти 

Працевлашту-

вання випуск-

ників  

ДК 003:2010:  

2149.1: Молодший науковий співробітник (біоінженерія) 

2149.2:  Інженер-дослідник, інженер із стандартизації та якості, 



інженер-лаборант, інженер-технолог, інженер з охорони праці 

2211.1: Молодший науковий співробітник (біологія) 

2211.2: Біотехнолог 

2310.2:  Асистент 

2320:  Викладач професійно-технічного навчального закладу 

2419.3: Державний експерт 

3152: Інспектор з контролю якості продукції 

8259: Контролер якості продукції та технологічного процесу 

(хімічне виробництво) 
 

 

ІІ. Обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного ступе-

ня вищої освіти 

 

Обсяг освітньої професійної програми підготовки здобувачів вищої освіти за 

другим (магістрським) рівнем зі спеціальності 162 «Біотехнології та біоінжене-

рія» становить 90 кредитів ЄКТС.  
 

ІІІ. Перелік компетентностей випускника 

 

Інтегральна ком-

петентність (ІНТ) 

Здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі 

біотехнології, біоінженерії, молекулярної біології, ін-

формаційних технологій, що передбачає проведення 

досліджень та здійснення інноваційних біотехнологіч-

них науково-технічних розробок, а також практичне 

впровадження отриманих результатів у виробничу дія-

льність. 

Загальні компетен-

тності (ЗК) 

1. Здатність демонструвати знання та розуміння мето-

дології наукового пізнання, критично аналізувати нау-

кову літературу, визначати актуальні наукові пробле-

ми, а також теоретичні принципи й методологічні під-

ходи для їх вирішення. 

2. Здатність проведення досліджень на відповідному 

рівні. 

3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інфор-

мації з різних джерел. 

4. Здатність спілкуватися іноземною мовою для 

розв’язання професійних задач. 

5. Здатність працювати в міжнародному контексті. 

6. Здатність розробляти проекти та управляти ними. 

7. Здатність працювати відповідно до вимог збережен-

ня навколишнього середовища. 



8. Здатність діяти соціально, відповідально та свідомо. 

9. Здатність проводити роботу з небезпечними біологі-

чними агентами з дотриманням правил і норм біологі-

чної безпеки, у разі необхідності впроваджувати кара-

нтинні заходи, виявляти, контролювати і знешкоджу-

вати небезпечні біологічні агенти. 

10. Здатність організовувати та проводити професійну 

діяльність з дотриманням принципів біоетики, науко-

вої етики, сучасних конвенцій з охорони життя і на-

вколишнього середовища, усвідомлювати та нести 

особисту відповідальність за результати дослідження. 

11. Здатність визначати рівень індивідуального ризику, 

ступінь небезпеки і прогнозування змін умов життєді-

яльності,  виникнення небезпечних ситуацій і факторів 

при здійсненні виробничої діяльності  та оцінювати  

екологічні і соціальні наслідки небезпечних ситуацій, а 

також безпечність технологій, обладнання для забез-

печення умов праці в галузі діяльності. 

 12. Здатність до прийняття рішень по вибору стратегії 

безпечної діяльності в умовах виробництва. 

13. Здатність проводити дискусії та  наукові бесіди 

іноземною мовою на належному фаховому рівні, пре-

зентувати результати наукових досліджень в усній та 

письмовій формі, організовувати та проводити навча-

льні заняття. 

14. Здатність застосовувати знання у практичних ситу-

аціях. 

Фахові компетент-

ності (ФК) 

1. Здатність самостійно організовувати і проводити на-

укові дослідження, критично оцінювати одержані ре-

зультати, формулювати авторські висновки, оцінювати 

їхнє теоретичне, практичне і комерційне значення та 

представляти їх перед колегами і громадськістю. 

2.Здатність досліджувати фізіолого-біохімічні власти-

вості промислових штамів мікроорганізмів; підбирати і 

застосовувати методи зберігання мікробних культур і 

перевірки їх активності  та здатності до надсинтезу ці-

льового продукту; проводити селекцію виробничих 

штамів-продуцентів шляхом мутагенезу і методами 

генетичної інженерії; розробляти і оптимізувати живи-

льні середовища для культивування промислових 

штамів мікроорганізмів; розробляти постадійну техно-

логічну схему різних типів мікробіологічних вироб-

ництв; визначати методи виділення і очищення цільо-

вого продукту та проводити оцінку його якості.  



3. Здатність оцінювати біотехнологічні виробництва як 

потенціальні джерела забруднення навколишнього се-

редовища, знаходити шляхи та методи очищення стіч-

них вод та зменшення їх кількості, шляхи та методи 

знезараження твердих та газоподібних відходів вироб-

ництв, можливі шляхи їх утилізації, здатність створю-

вати замкнені технологічні схеми виробництва біотех-

нологічних продуктів, проводити моніторинг техно-

генного забруднення навколишнього середовища, 

здійснювати біоремедіацію води, ґрунту, атмосфери. 

4. Здатність працювати з нуклеїновими кислотами; ви-

користовувати сучасні методи генетичної рекомбінації 

для створення біотехнологічних систем для клонуван-

ня генів; конструювання векторних систем; виявлення 

генетично-модифікованих організмів; застосовувати 

технологію створення біологічних мікрочіпів. 

5. Здатність використовувати каталітичні функції фер-

ментів (ізольованих та імобілізованих, ферментів у 

складі живих клітин) для отримання цінних для люди-

ни цільових продуктів;  методи фізичної та хімічної 

іммобілізації ферментів і клітин з метою створення й 

подальшого використання одержаних систем для діаг-

ностики, органічного синтезу, конверсії енергії, біое-

лектрокаталізу, переробки сировини. 

6. Здатність обирати методи концентрування, виділен-

ня, очищення та стабілізації цільового продукту біоте-

хнологічного виробництва, скласти схему виділення та 

очищення цільових продуктів і утилізації відходів. 

7. Здатність проводити культивування мікроорганізмів 

в лабораторних та промислових умовах для виготов-

лення імунобіологічних препаратів для діагностики, 

профілактики та терапії інфекційних та інших захво-

рювань. 

8. Здатність застосовувати культури тканин з метою 

створення вакцин на основі вірусів та рикетсій; прово-

дити імунізацію тварин для отримання діагностичних 

та лікувально-профілактичних сироваток, препаратів 

антитіл  гама- та імуноглобулінів.  

9. Здатність проводити виділення та селекцію штамів-

продуцентів антибіотиків; планування, організацію й 

управління біотехнологічними процесами та виробни-

цтвом різних форм антибіотичних препаратів 

10. Здатність використовувати технології та технологі-

чні схеми виробництва харчових продуктів біотехно-

логічного походження; оцінювати продовольчу сиро-



вину і харчові продукти за санітарно-гігієнічними, те-

хнічними та споживчими вимогами, складати схеми 

виробництва біотехнологічних харчових продуктів. 

11. Здатність застосовувати теоретичні знання і прак-

тичні навички для розробки та отримання на основі мі-

кробного синтезу з використанням методів генної, клі-

тинної та білкової інженерій препаратів медичного 

призначення. 

12. Здатнісь виділяти, ідентифікувати  та підтримувати 

чисті міцеліальні культури, здійснювати лабораторне 

та промислове культивування їстівних, ентомопато-

генних, мікоризних  грибів та грибів-антагоністів збу-

дників хвороб рослин, а також грибів для отримання 

амінокислот, кормового білка, органічних кислот, ан-

тибіотиків та інших лікарських засобів, вітамінів, фер-

ментів, регуляторів росту рослин, алкалоїдів. 

13. Здатність розробляти біотехнології з виробництва 

біопрепаратів та здійснювати отримання препаратів 

для сільського господарства: біологічних засобів захи-

сту рослин,  біодобрив, стимуляторів росту, гормонів, 

кормових антибіотиків, вакцин, діагностикумів для 

ідентифікації збудників хвороб тварин і рослин; здат-

ність одержувати рослини з підвищенною врожайніс-

тю, стійкі до гербіцидів, шкідників, заморозків, вірус-

них хвороб. 

 

 

ІV. Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформу-

льований у термінах результатів навчання 

 

 Програмні результати навчання 

Знання (ЗН) 1. Знати основні вимоги і положення охорони праці у 

галузі діяльності; типових ознак виникнення небезпек, 

ідентифікування джерел і типів небезпек, шкідливих та 

небезпечних чинників.  

2. Знати іноземну мову, необхідні для усного та пись-

мового представлення результатів наукових дослі-

джень, ведення фахового наукового діалогу, повного 

розуміння наукових текстів на іноземній мові. 

3. Знати правила та принципи роботи з небезпечними 

біологічними агентами. 

4.Розуміти принципи біоетики, наукової та професій-

ної етики, сучасних конвенцій та декларацій з охорони 

життя, біологічного різноманіття і навколишнього се-



редовища, розуміння відповідальності вченого-

біотехнолога перед суспільством і людством. 

5. Демонструвати знання сучасних принципів пошуку 

наукової інформації, формулювання наукової пробле-

ми, організації наукової роботи, статистичної обробки 

та критичного аналізу одержаних даних, підготовки 

звітної документації, публікації результатів дослі-

дження та їх презентації на науковому форумі. 

6. Називати вимоги, які висувають до очистки та ути-

лізації відходів виробництва.  

7. Знати закономірності росту грибів на різних суб-

стратах і поживних середовищах. Уміти розробляти 

технології мікологічних виробництв, виділяти чисті 

культури грибів,  ідентифікувати, підтримувати та ко-

нтролювати чистоту грибних штамів-продуцентів, 

здійснювати їх селекцію, підбирати поживні середо-

вища, проводити поверхневе та глибинне культиву-

вання, отримувати біотехнологічні продукти на основі 

грибів та оцінювати їх якість. 

Уміння (УМ) 1. Вміти зменшувати ризик у разі виникнення ознак 

небезпечної ситуації, створювати безпечні умови пра-

ці, розробляти  рекомендації щодо впровадження но-

вих екологічно чистих  і техногенно безпечних техно-

логій та процесів для покращенню умов праці. 

2. Вміти Уміння підбирати, розробляти і оптимізувати 

живильні середовища для культивування мікрооргані-

змів-продуцентів; виділяти, підтримувати і зберігати 

чисті культури промислових штамів мікроорганізмів; 

досліджувати біологічні властивості штамів-

продуцентів, перевіряти їх активність і здатність до 

надсинтезу цільового продукту; вдосконалювати про-

дуцентів методами мутагенезу і генетичної інженерії; 

отримувати посівну культуру продуцента для поверх-

невого і глибинного способу культивування; підбирати 

спосіб і режим культивування продуценту в виробни-

чих умовах залежно від типу цільового продукту. Ви-

значати методи виділення і очищення цільового про-

дукту та проводити оцінку його якості. 

3. Використовувати біотехнології для вирішення еко-

логічних проблем, виділити фактори біотехнологічних 

виробництв, що призводять до забруднення навколиш-

нього середовища, розробляти та застосовувати методи 

виділення, очистки та використання побічних продук-

тів біотехнологічних виробництв, застосовувати мето-

ди індикації забруднення і постійного контролю за на-

вколишнім середовищем і проводити біоремедіацію: 



біодеградацію важких металів, ксенобіотиків, очистку 

від нафтопродуктів. 

4. Володіти методами виділення нуклеїнових кислот із 

різних об’єктів (про- та еукаріотів, вірусів), проводити 

рестрикційний аналіз, електрофорез нуклеїнових кис-

лот, ПЛР та її види; опанувати методи, що лежать в 

основі створення нових генетичних конструкцій: тран-

сформація, транскон’югація, трансдукція, транспозон-

ний мутагенез. 

5. Проводити фізичну та хімічну іммобілізацію ферме-

нтів і клітин з метою створення і подальшого викорис-

тання одержаних систем у практичній діяльності: під-

бирати носії для іммобілізації; конструювати біоката-

лізатори з заданими властивостями; складати типові 

схеми технологічних процесів за участю імобілізова-

них ферментів; мати навички роботи по іммобілізації 

ферментів; формувати носії; визначати активність фе-

рментів. 

6. Вміти використовувати методи концентрування (се-

диментації, сепарування, фільтрування, флотації), ви-

ділення та очищення (центрифугування, екстракція, 

сорбція, хроматографія, електрофорез, мембранна фі-

льтрація, коагуляція, флотація, флокуляція), підібрати 

та застосувати адекватні методи стабілізації цільового 

продукту, які забезпечують стерильність, зберігання 

стабільності, рентабельність та зручність при транспо-

ртуванні продуктів. 

7. Вміти застосовувати існуючі та розробляти нові те-

хнології виготовлення імунологічних препаратів; ви-

користовувати діагностичні препарати антигенів та ан-

титіл а також вакцини, сироватки та інші імунотропні 

препарати. 

8. Вміти проводити виділення та очистку антибіотиків 

різними методами; планувати та розробляти схеми ви-

робництва антибіотиків відповідно до вимог Держав-

ної фармакопеї України. Робити розрахунки компоне-

нтів для виробництва різних лікарських форм антибіо-

тиків. 

9. Вміти впроваджувати технологічні процеси вироб-

ництва харчових продуктів з використанням певних 

продуцентів. Виявляти фактори, що впливають на 

якість продукції, та впроваджувати чинники поліп-

шення її якості і забезпечення конкуренто-

спроможності, оптимізовувати технологічні процеси, 

організовувати закриті цикли і безвідхідні технології. 

10. Описувати та здійснювати процеси культивування 



мікроорганізмів, розробляти технології отримання ре-

комбінантних організмів-продуцентів лікарських засо-

бів, підбирати адекватні методи виділення, очищення 

та висушування лікарських препаратів, кріоконсервації 

біологічних матеріалів. 

11. Вміти розробляти біотехнології з виробництва пре-

паратів для сільського господарства: біологічних засо-

бів захисту рослин,  біодобрив, стимуляторів росту, 

гормонів, кормових антибіотиків, вакцин, діагности-

кумів для ідентифікації збудників хвороб тварин і рос-

лин, оцінювати їх якість, розробляти рекомендації до 

їх зберігання та застосування. 

12. Вміти культивувати калусні тканини, культури 

протопластів рослин, здійснювати клональне мікроро-

змноження рослин, отримувати безвірусний посадко-

вий матеріал. 

Комунікація 

(КОМ) 

1. Вміти ефективно спілкуватись на професійному та 

соціальному рівнях;  

2. Вміти обговорювати результати досліджень, пред-

ставляти їх громадськості і науковій спільноті, здійс-

нювати передачу набутих знань. 

Автономія і відпо-

відальність (АіВ) 

1. Адаптуватись до нових умов, самостійно приймати 

рішення та ініціювати оригінальні дослідницько-

інноваційні комплексні проекти; 

2. Усвідомлювати необхідність навчання впродовж 

усього життя з метою поглиблення набутих та здобут-

тя нових фахових знань; 

3. Відповідально ставитись до виконуваної роботи та 

досягати поставленої мети з дотриманням вимог про-

фесійної етики. 

 

 

V. Перелік дисциплін в кредитах ЄКТС 

Назва дисципліни Обсяг, кредитів 

ЄКТС 

Послідовність 

вивчення (се-

местр) 

Цикл загальної підготовки 

Обов'язкові дисципліни 

Цивільний захист 2 1 

Іноземна мова за професійним спрямуванням 3 1 

Біозахист, біобезпека та біоетика 5 2 

Фізична культура*  1 

Цикл професійної підготовки 

Обов'язкові дисципліни 

Методологія та організація наукових досліджень  3 1 

Технології мікробних виробництв 4 2 

Екологічна біотехнологія  3 1 



*- позакредитна дисципліна. 

VІ. Форми атестації здобувачів вищої освіти 

 

Форми атестації здо-

бувачів вищої освіти 

 

Атестація здобувачів вищої освіти зі спеціальності 

«Біотехнології та  біоінженерія»  здійснюється у фо-

рмі публічного захисту кваліфікаційної роботи – ди-

пломної роботи магістра. 

Вимоги до кваліфі-

каційної роботи  

 

У процесі підготовки та захисту кваліфікаційної 

роботи випускник повинен показати вміння аналізу-

вати сучасну наукову, патентну та науково-технічну 

літературу з біотехнології та суміжних галузей з ме-

тою реалізації можливих інженерно-проектних ново-

введень, проводити експериментальні (проектні) до-

слідження, присвячені розробці чи вдосконаленню 

біотехнологій та біологічних агентів 

Анотації кваліфікаційних робіт повинні оприлюд-

нюватися за місяць до захисту на офіційному сайті 

Дніпровського національного університету імені 

Олеся Гончара. 

Кваліфікаційні роботи повинні перевірятися на 

плагіат. У випадках наявності плагіату кваліфікацій-

на робота знімається з захисту. 

 

VII. Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості 

вищої освіти 

У ДНУ функціонує система забезпечення система внутрішнього забезпе-

чення якості вищої освіти, яка передбачає здійснення процедур і заходів, зазна-

чених в «Положенні про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти 

Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара» ухваленого на 

Науково-дослідна практика 9 3 

Атестація 3 3 

Дисципліни самостійного вибору ВНЗ (факультету) 

Молекулярно-генетичні методи дослідження 4 1 

Інженерна ензимологія 4 1 

Сучасні методи виділення та очищення цільових 

продуктів біотехнологічних виробництв 
4 2 

Курсова робота 3 1 

Виконання дипломної роботи 19 3 

Дисципліни вільного вибору студента  

Технології виробництва імунобіологічних пре-

паратів /  Виробництво антибіотиків 
8 1 

Харчова біотехнологія /  Медична біотехнологія 8 2 

Прикладна мікологія / Біотехнологія у сільсько-

му господарстві 
8 2 

Разом дисципліни вільного вибору студента 24  

Разом за освітньою програмою 90  



засіданні вченої ради Дніпровського національного університету імені Олеся 

Гончара від 23 листопада 2017 року Пр. №5. 

VIII. ПЕРЕЛІК НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ, НА ЯКИХ БАЗУЄТЬСЯ 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА 

 

1. Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 // Відомості Верховної 

Ради. – 2014. - № 37, 38. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18.  

2. Національний класифікатор України: «Класифікатор професій» 

ДК 003:2010.– К. : Видавництво «Соцінформ», 2010. 

3. Національна рамка кваліфікацій. Додаток до постанови Кабінету Міні-

стрів України від 23 листопада 2011 р № 1341. – [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п. 

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2015 № 266 «Перелік 

галузей і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої 

освіти». – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-п.   

5. Розроблення освітніх програм.  Методичні рекомендації  / Авт.: 

В.М. Захарченко, В.І. Луговий, Ю.М. Рашкевич, Ж.В. Таланова / За ред. В.Г. 

Кременя. – К.: ДП «НВЦ «Пріоритети», 2014. – 120 с. 

6. Наказ МОН України від 16.11.2015 за № 1151 «Про особливості запро-

вадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підго-

товка здобувачів вищої освіти», затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 29 квіт. 2015 р. № 266. 

7. Наказ МОН України від 15.10.2015 за № 1085 «Про умови прийому на 

навчання до вищих навчальних закладів України в 2016 році». 

8. Національний освітній глосарій: вища освіта / 2-е вид., перероб. І доп. / 

Авт. – уклад.: В.М. Захарченко, С.А. Калашнікова та ін. / За ред. В.Г. Кременя. – 

К.: ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2014. 

 



Матриця відповідності визначених освітньо-професійною програмою компетентностей дескрипторам НРК 

 

 

Класифікація компетентностей за НРК Знання Уміння Комунікація 
Автономія та 

відповідальність 

Загальні компетентності 

Здатність демонструвати знання та розуміння 

методології наукового пізнання, критично аналізувати 

наукову літературу, визначати актуальні наукові 

проблеми, а також теоретичні принципи й 

методологічні підходи для їх вирішення. 

+ +   

Здатність проведення досліджень на відповідному 

рівні. 
+ +   

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 
+   + 

Здатність спілкуватися іноземною мовою для 

розв’язання професійних задач. 
+ + +  

Здатність працювати в міжнародному контексті.  + + + 

Здатність розробляти проекти та управляти ними. + + + + 

Здатність працювати відповідно до вимог збереження 

навколишнього середовища. 
 +  + 

Здатність діяти соціально, відповідально та свідомо.   + + 

Здатність проводити роботу з небезпечними 

біологічними агентами з дотриманням правил і норм 

біологічної безпеки, у разі необхідності 

впроваджувати карантинні заходи, виявляти, 

контролювати і знешкоджувати небезпечні біологічні 

агенти. 

+ +   

Здатність організовувати та проводити професійну 

діяльність з дотриманням принципів біоетики, 

наукової етики, сучасних конвенцій з охорони життя і 

 + + + 



навколишнього середовища, усвідомлювати та нести 

особисту відповідальність за результати дослідження. 

Здатність визначати рівень індивідуального ризику, 

ступінь небезпеки і прогнозування змін умов 

життєдіяльності,  виникнення небезпечних ситуацій і 

факторів при здійсненні виробничої діяльності  та 

оцінювати  екологічні і соціальні наслідки 

небезпечних ситуацій, а також безпечність 

технологій, обладнання для забезпечення умов праці в 

галузі діяльності. 

 + + + 

Здатність до прийняття рішень по вибору стратегії 

безпечної діяльності в умовах виробництва. 
 + + + 

Здатність проводити дискусії та  наукові бесіди 

іноземною мовою на належному фаховому рівні, 

презентувати результати наукових досліджень в усній 

та письмовій формі, організовувати та проводити 

навчальні заняття. 

 + +  

Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях. 
 +  + 

Спеціальні (фахові) компетентності 

Здатність самостійно організовувати і проводити 

наукові дослідження, критично оцінювати одержані 

результати, формулювати авторські висновки, 

оцінювати їхнє теоретичне, практичне і комерційне 

значення та представляти їх перед колегами і 

громадськістю. 

 + + + 

Здатність досліджувати фізіолого-біохімічні 

властивості промислових штамів мікроорганізмів; 

підбирати і застосовувати методи зберігання 

мікробних культур і перевірки їх активності  та 

+ +   



здатності до надсинтезу цільового продукту; 

проводити селекцію виробничих штамів-продуцентів 

шляхом мутагенезу і методами генетичної інженерії; 

розробляти і оптимізувати живильні середовища для 

культивування промислових штамів мікроорганізмів; 

розробляти постадійну технологічну схему різних 

типів мікробіологічних виробництв; визначати 

методи виділення і очищення цільового продукту та  

проводити оцінку його якості. 

Здатність оцінювати біотехнологічні виробництва як 

потенціальні джерела забруднення навколишнього 

середовища, знаходити шляхи та методи очищення 

стічних вод та зменшення їх кількості, шляхи та 

методи знезараження твердих та газоподібних 

відходів виробництв, можливі шляхи їх утилізації, 

здатність створювати замкнені технологічні схеми 

виробництва біотехнологічних продуктів, проводити 

моніторинг техногенного забруднення 

навколишнього середовища, здійснювати 

біоремедіацію води, ґрунту, атмосфери. 

 +  + 

Здатність працювати з нуклеїновими кислотами; 

використовувати сучасні методи генетичної 

рекомбінації для створення біотехнологічних систем 

для клонування генів; конструювання векторних 

систем; виявлення генетично-модифікованих 

організмів; застосовувати технологію створення 

біологічних мікрочіпів. 

+ +  + 

Здатність використовувати каталітичні функції 

ферментів (ізольованих та імобілізованих, ферментів 

у складі живих клітин) для отримання цінних для 

+ +   



людини цільових продуктів;  методи фізичної та 

хімічної іммобілізації ферментів і клітин з метою 

створення й подальшого використання одержаних 

систем для діагностики, органічного синтезу, 

конверсії енергії, біоелектрокаталізу, переробки 

сировини. 

Здатність обирати методи концентрування, виділення, 

очищення та стабілізації цільового продукту 

біотехнологічного виробництва, скласти схему 

виділення та очищення цільових продуктів і 

утилізації відходів. 

+ +   

Здатність проводити культивування мікроорганізмів в 

лабораторних та промислових умовах для виготов-

лення імунобіологічних препаратів для діагностики, 

профілактики та терапії інфекційних та інших захво-

рювань. 

+ +  + 

Здатність застосовувати культури тканин з метою 

створення вакцин на основі вірусів та рикетсій; 

проводити імунізацію тварин для отримання 

діагностичних та лікувально-профілактичних 

сироваток, препаратів антитіл  гама- та 

імуноглобулінів. 

+ +  + 

Здатність проводити виділення та селекцію штамів-

продуцентів антибіотиків; планування, організацію й 

управління біотехнологічними процесами та 

виробництвом різних форм антибіотичних препаратів 

+ +   

Здатність використовувати технології та технологічні 

схеми виробництва харчових продуктів 

біотехнологічного походження; оцінювати 

продовольчу сировину і харчові продукти за 

+ +  + 



 

 
санітарно-гігієнічними, технічними та споживчими 

вимогами, складати схеми виробництва 

біотехнологічних харчових продуктів. 

Здатність застосовувати теоретичні знання і прак-

тичні навички для розробки та отримання на основі 

мікробного синтезу з використанням методів генної, 

клітинної та білкової інженерій препаратів медичного 

призначення. 

+ +  + 

Здатнісь виділяти, ідентифікувати  та підтримувати 

чисті міцеліальні культури, здійснювати лабораторне 

та промислове культивування їстівних, 

ентомопатогенних, мікоризних  грибів та грибів-

антагоністів збудників хвороб рослин, а також грибів 

для отримання амінокислот, кормового білка, 

органічних кислот, антибіотиків та інших лікарських 

засобів, вітамінів, ферментів, регуляторів росту 

рослин, алкалоїдів. 

+ +  + 

Здатність розробляти біотехнології з виробництва 

біопрепаратів та здійснювати отримання препаратів 

для сільського господарства: біологічних засобів 

захисту рослин,  біодобрив, стимуляторів росту, 

гормонів, кормових антибіотиків, вакцин, 

діагностикумів для ідентифікації збудників хвороб 

тварин і рослин; здатність одержувати рослини з 

підвищенною врожайністю, стійкі до гербіцидів, 

шкідників, заморозків, вірусних хвороб. 

+ +  + 



Матриця відповідності визначених освітньо-професійною програмою результатів навчання та компептентностей 

 
Програмні результати навчання Інтегральна 

компетентність 

Загальні компетентності Спеціальні (фахові)компетентності 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Знати основні вимоги і 

положення охорони праці у 

галузі діяльності; типових ознак 

виникнення небезпек, 

ідентифікування джерел і типів 

небезпек, шкідливих та 

небезпечних чинників. 

+         +  +      +           

2. Знати іноземну мову, 

необхідні для усного та 

письмового представлення 

результатів наукових досліджень, 

ведення фахового наукового 

діалогу, повного розуміння 

наукових текстів на іноземній 

мові. 

+    +         +  +             

3. Знати правила та принципи 

роботи з небезпечними 

біологічними агентами. 

+                            

4. Розуміти принципи біоетики, 

наукової та професійної етики, 

сучасних конвенцій та 

декларацій з охорони життя, 

біологічного різноманіття і 

навколишнього середовища, 

розуміння відповідальності 

вченого-біотехнолога перед 

суспільством і людством. 

+       +  + +                  

5. Демонструвати знання 

сучасних принципів пошуку 

наукової інформації, 

формулювання наукової 

проблеми, організації наукової 

роботи, статистичної обробки та 

критичного аналізу одержаних 

+     +  +  + +       +           



даних, підготовки звітної 

документації, публікації 

результатів дослідження та їх 

презентації на науковому форумі. 

6. Називати вимоги, які 

висувають до очистки та 

утилізації відходів виробництва. 

+       +     +     +           

7. Знати закономірності росту 

грибів на різних субстратах і 

поживних середовищах. Уміти 

розробляти технології 

мікологічних виробництв, 

виділяти чисті культури грибів,  

ідентифікувати, підтримувати та 

контролювати чистоту грибних 

штамів-продуцентів, здійснювати 

їх селекцію, підбирати поживні 

середовища, проводити 

поверхневе та глибинне 

культивування, отримувати 

біотехнологічні продукти на 

основі грибів та оцінювати їх 

якість. 

+                 +   +    +  +  

1. Вміти зменшувати ризик у разі 

виникнення ознак небезпечної 

ситуації, створювати безпечні 

умови праці, розробляти  

рекомендації щодо 

впровадження нових екологічно 

чистих  і техногенно безпечних 

технологій та процесів для 

покращенню умов праці. 

+         +  +      +           

2. Вміти підбирати, розробляти і 

оптимізувати живильні 

середовища для культивування 

мікроорганізмів-продуцентів; 

виділяти, підтримувати і 

+            +    +   +         



зберігати чисті культури 

промислових штамів 

мікроорганізмів; досліджувати 

біологічні властивості штамів-

продуцентів, перевіряти їх 

активність і здатність до 

надсинтезу цільового продукту; 

вдосконалювати продуцентів 

методами мутагенезу і 

генетичної інженерії; отримувати 

посівну культуру продуцента для 

поверхневого і глибинного 

способу культивування; 

підбирати спосіб і режим 

культивування продуценту в 

виробничих умовах залежно від 

типу цільового продукту. 

Визначати методи виділення і 

очищення цільового продукту та 

проводити оцінку його якості. 

3. Використовувати біотехнології 

для вирішення екологічних 

проблем, виділити фактори 

біотехнологічних виробництв, 

що призводять до забруднення 

навколишнього середовища, 

розробляти та застосовувати 

методи виділення, очистки та 

використання побічних 

продуктів біотехнологічних 

виробництв, застосовувати 

методи індикації забруднення і 

постійного контролю за на-

вколишнім середовищем і 

проводити біоремедіацію: 

біодеградацію важких металів, 

ксенобіотиків, очистку від 

+       +    +      +           



нафтопродуктів. 

4. Володіти методами виділення 

нуклеїнових кислот із різних 

об’єктів (про- та еукаріотів, 

вірусів), проводити 

рестрикційний аналіз, 

електрофорез нуклеїнових 

кислот, ПЛР та її види; 

опанувати методи, що лежать в 

основі створення нових 

генетичних конструкцій: 

трансформація, транскон’югація, 

трансдукція, транспозонний 

мутагенез. 

+         +         +          

5. Проводити фізичну та хімічну 

іммобілізацію ферментів і клітин 

з метою створення і подальшого 

використання одержаних систем 

у практичній діяльності: 

підбирати носії для іммобілізації; 

конструювати біокаталізатори з 

заданими властивостями; 

складати типові схеми 

технологічних процесів за 

участю імобілізованих 

ферментів; мати навички роботи 

по іммобілізації ферментів; 

формувати носії; визначати 

активність ферментів. 

+                   + +        

6. Вміти використовувати методи 

концентрування (седиментації, 

сепарування, фільтрування, 

флотації), виділення та очищення 

(центрифугування, екстракція, 

сорбція, хроматографія, 

електрофорез, мембранна 

фільтрація, коагуляція, флотація, 

+                   + +        



флокуляція), підібрати та 

застосувати адекватні методи 

стабілізації цільового продукту, 

які забезпечують стерильність, 

зберігання стабільності, 

рентабельність та зручність при 

транспортуванні продуктів. 

7. Вміти застосовувати існуючі 

та розробляти нові технології 

виготовлення імунологічних 

препаратів; використовувати 

діагностичні препарати антигенів 

та антитіл а також вакцини, 

сироватки та інші імунотропні 

препарати. 

+                     + +   +   

8. Вміти проводити виділення та 

очистку антибіотиків різними 

методами; планувати та 

розробляти схеми виробництва 

антибіотиків відповідно до вимог 

Державної фармакопеї України. 

Робити розрахунки компонентів 

для виробництва різних 

лікарських форм антибіотиків. 

+                       +     

9. Вміти впроваджувати 

технологічні процеси 

виробництва харчових продуктів 

з використанням певних 

продуцентів. Виявляти фактори, 

що впливають на якість 

продукції, та впроваджувати 

чинники поліпшення її якості і 

забезпечення конкуренто-

спроможності, оптимізовувати 

технологічні процеси, 

організовувати закриті цикли і 

безвідхідні технології. 

+                   + +    +    



10. Описувати та здійснювати 

процеси культивування 

мікроорганізмів, розробляти 

технології отримання 

рекомбінантних організмів-

продуцентів лікарських засобів, 

підбирати адекватні методи 

виділення, очищення та 

висушування лікарських 

препаратів, кріоконсервації 

біологічних матеріалів. 

+                      + +  +   

11. Вміти розробляти 

біотехнології з виробництва 

препаратів для сільського 

господарства: біологічних 

засобів захисту рослин,  

біодобрив, стимуляторів росту, 

гормонів, кормових антибіотиків, 

вакцин, діагностикумів для 

ідентифікації збудників хвороб 

тварин і рослин, оцінювати їх 

якість, розробляти рекомендації 

до їх зберігання та застосування. 

+           +      +         + + 

12. Вміти культивувати калусні 

тканини, культури протопластів 

рослин, здійснювати клональне 

мікророзмноження рослин, 

отримувати безвірусний 

посадковий матеріал. 

+           +      +         + + 

1. Вміти ефективно спілкуватись 

на професійному та соціальному 

рівнях; 

+ + +  + + +  +       +             

2. Вміти обговорювати 

результати досліджень, 

представляти їх громадськості і 

науковій спільноті, здійснювати 

передачу набутих знань. 

+ + +    +         +  +           



1. Адаптуватись до нових умов, 

самостійно приймати рішення та 

ініціювати оригінальні 

дослідницько-інноваційні 

комплексні проекти; 

+  +   + +     + +           + + +   

2. Усвідомлювати необхідність 

навчання впродовж усього життя 

з метою поглиблення набутих та 

здобуття нових фахових знань; 

+  + +      +            +   + +   

3. Відповідально ставитись до 

виконуваної роботи та досягати 

поставленої мети з дотриманням 

вимог професійної етики. 

+          

+ +    

  +     + + 

 +   

 


