
ФАХОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

 

підготовки здобувачів вищої освіти 

«Біотехнології та біоінженерія» 

 

Першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія» 

галузі знань 16 «Хімічна та біоінженерія» 

Кваліфікація: «Бакалавр з біотехнологій та біоінженерії» 
 

Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми, що характеризуються комплексністю 

та невизначеністю умов у біотехнології та біоінженерії, 

або у процесі навчання, що передбачає застосування 

теорій та методів біотехнології та біоінженерії. 

Загальні 

компетентності 

К01. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях; 

К02. Здатність до письмової та усної комунікації 

українською мовою (професійного спрямування); 

К03. Здатність спілкуватися іноземною мовою; 

К04. Навички використання інформаційних і 

комунікаційних технологій; 

К05. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; 

К06. Навички здійснення безпечної діяльності; 

К07. Прагнення до збереження навколишнього 

середовища; 

К08. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена 

суспільства, усвідомлювати цінності громадянського 

(вільного демократичного) суспільства та необхідність 

його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод 

людини і громадянина в Україні; 

К09. Здатність зберігати та примножувати моральні, 

культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на 

основі розуміння історії та закономірностей розвитку 

предметної області, її місця у загальній системі знань про 

природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і 

технологій, використовувати різні види та форми рухової 

активності для активного відпочинку та ведення здорового 

способу життя. 



Спеціальні 

(фахові, предметні) 

компетентності 

К10. Здатність використовувати знання з математики та 

фізики в обсязі, необхідному для досягнення інших 

результатів освітньої програми; 

К11. Здатність використовувати ґрунтовні знання з хімії та 

біології в обсязі, необхідному для досягнення інших 

результатів освітньої програми; 

К12. Здатність здійснювати аналіз нормативної 

документації, необхідної для забезпечення інженерної 

діяльності в галузі біотехнології; 

 К13. Здатність працювати з біологічними агентами, 

використовуваними у біотехнологічних процесах 

(мікроорганізми, гриби, рослини, тварини, віруси, окремі 

їхні компоненти); 

К14. Здатність здійснювати експериментальні дослідження 

з вдосконалення біологічних агентів, у тому числі 

викликати зміни у структурі спадкового апарату та 

функціональній активності біологічних агентів; 

К15. Здатність проводити аналіз сировини, матеріалів, 

напівпродуктів, цільових продуктів біотехнологічного 

виробництва; 

К16. Врахування комерційного та економічного контексту 

при проектуванні виробництв біотехнологічних продуктів 

різного призначення (промислового, харчового, 

фармацевтичного, сільськогосподарського тощо); 

К17. Здатність використовувати методології проектування 

виробництв біотехнологічних продуктів різного 

призначення; 

К18. Здатність обирати і використовувати відповідне 

обладнання, інструменти та методи для реалізації та 

контролю виробництв біотехнологічних продуктів різного 

призначення; 

К19. Здатність складати технологічні схеми виробництв 

біотехнологічних продуктів різного призначення; 

К20. Здатність складати апаратурні схеми виробництв 

біотехнологічних продуктів різного призначення; 

К21. Здатність застосовувати на практиці методи та засоби 

автоматизованого проектування виробництв 

біотехнологічних продуктів різного призначення; 

К22. Здатність оцінювати ефективність біотехнологічного 

процесу; 

К23. Здатність використовувати сучасні автоматизовані 

системи управління виробництвом біотехнологічних 

продуктів різного призначення, їх технічне, алгоритмічне, 

інформаційне і програмне забезпечення для вирішення 

професійних завдань; 



К24. Здатність дотримуватися вимог біобезпеки, 

біозахисту та біоетики. 

Додаткові 

компетентності 

К25. Здатність розробляти та застосовувати на практиці 

нові біотехнології, що дозволяють підвищити 

ефективність рослинництва. 

К26. Здатність розробляти та застосовувати на практиці 

нові біотехнології, що дозволяють підвищити 

ефективність тваринництва. 

К27. Здатність розробляти та застосовувати на практиці 

нові технології переробки сільськогосподарських, 

промислових і побутових відходів,  

К28. Здатність забезпечувати екологізацію 

біотехнологічних процесів та виробництв. 
 


