
ФАХОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

 

підготовки здобувачів вищої освіти 

«Біотехнології та біоінженерія» 

 

Другого (магістерського) рівня вищої освіти 

за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія» 

галузі знань 16 «Хімічна та біоінженерія» 

Кваліфікація: «Магістр з біотехнологій та біоінженерії» 

 

Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми 

біотехнологій та біоінженерії, що передбачає проведення 

досліджень та/або здійснення інновацій та 

характеризується невизначеністю умов і вимог. 

Загальні 

компетентності 

К01. Здатність проведення досліджень на відповідному 

рівні.  

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. 

Спільні спеціальні 

(фахові, предметні) 

компетентності 

К07. Здатність захищати інтелектуальну власність, зокрема 

патентувати винаходи у біотехнології. 

К08. Здатність здійснювати пошук необхідної інформації в 

науковій і технічній літературі, базах даних та інших 

джерелах. 

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 сукупності сучасних знань та уявлень про об’єкт і 

предмет дослідження, робити обґрунтовані 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. 

К16. Здатність застосовувати проблемно-орієнтовані 

методи аналізу та оптимізації біотехнологічних процесів, 

управління виробництвом, мати навички практичного 

впровадження наукових розробок. 

Додаткові 

спеціальні 

компетентності 

К17. Здатність обґрунтовувати, реалізовувати та 

оптимізувати проектно-конструкторські рішення в галузі 

біотехнології. 

К18. Здатність організовувати виробництво і управляти 

біотехнологічними процесами в умовах промислового 

виробництва та науково-дослідних лабораторій. 

К19. Здатність використовувати новітні досягнення у 

сфері сільськогосподарської біотехнології, знати 

перспективи їх використання. 

 
 


