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Профіль освітньої програми «Хімічні технології та інженерія»  

зі спеціальності 161 Хімічні технології та інженерія 
 

1 – Загальна інформація 

Повна назва 

вищого 

навчального 

закладу  

Харківський національний університет міського господарства  імені 

О.М. Бекетова 

Ступінь вищої 

освіти та назва 

кваліфікації мовою 

оригіналу 

Магістр з хімічних технологій та інженерії 

Офіційна назва 

освітньої програми 

Хімічні технології та інженерія 

Тип диплому та 

обсяг освітньої 

програми 

Диплом магістра, одиничний,  

90 кредитів ЄКТС, термін навчання 1 рік 4 місяці 

Наявність 

акредитації 

Не акредитована (запроваджена у 2019 р.) 

Цикл/рівень 

 

Другий (магістерський) рівень 

НРК України –8 рівень 

FQ-EHEA –другий цикл 

ЕQF-LLL –7 рівень 

Вимоги до рівня 

освіти вступника 

Перший (бакалаврський) рівень, освітньо-кваліфікаційний рівень 

спеціаліст 

Мова(и) 

викладання 

Українська 

Термін дії освітньої 

програми 

5 років 

 

Інтернет-адреса 

постійного 

розміщення опису 

освітньої програми 

http://.......kname.edu.ua/ 

2 – Мета освітньої програми 

Підготовку фахівців, які спроможні розробляти, корегувати та оптимізувати технології 

виробництва хімічних речовин та матеріалів залежно від сфери застосування, здатні 

досліджувати їх властивості, впроваджувати та аналізувати методи синтезу, контролю 

технологічних процесів хімічної технології та інженерії. 

3 - Характеристика освітньої програми 

Опис предметної 

області 

 

 

Об’єкти вивчення та діяльності – технологічні процеси і апарати 

сучасних хімічних виробництв.  

Цілі навчання – підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні 

задачі і проблеми хімічних технологій та інженерії, що передбачає 

проведення досліджень та/або здійснення інновацій і 

характеризується невизначеністю умов і вимог.  

Теоретичний зміст предметної області – поняття, категорії, 

концепції, принципи хімічних технологій, процесів та апаратів 

хімічних виробництв.  

Методи, методики та технології: технології хімічної 

промисловості, фізико-хімічні методи досліджень, методи 
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моделювання, оптимізації, прийняття рішень та проектування 

хімічних процесів та апаратів, методи планування та обробки 

результатів експериментів, методики і технології організаційно-

технологічного забезпечення та економічного аналізу хімічного 

виробництва, методи викладання у вищій освіті.  

Інструменти та обладнання: пристрої та прилади для аналізу 

сировини, проміжних і цільових продуктів, контрольно-

вимірювальне обладнання, сучасні цифрові технології, 

спеціалізоване технологічне та наукове обладнання, спеціалізоване 

програмне забезпечення. 

Орієнтація 

освітньої програми 

Освітньо-професійна 

Основний фокус 

освітньої програми 

та спеціалізації 

Загальна освіта в галузі хімії та хімічної технології за спеціальністю 161 

Хімічні технології та інженерія 

Ключові слова: 

Хімічна технологія, хімічна та біоінженерія, фізико-хімічні та 

фізико-технічні методи досліджень, композиційні матеріали, 

лакофарбові матеріали, керамічні та скло матеріали, нанокомпозити, 

наповнювачі, пігменти, адитиви, олігомери, покриття, випалювання 

кераміки, дизайн композиційних, керамічних та скло- матеріалів.  

Особливості 

програми 

немає 

 

Працевлаштування 

випускників 

Професійна діяльність в галузі хімічної інженерії 

Працевлаштування на підприємствах, у державних закладах та 

приватних компаніях, науково-дослідних установах хімічної, 

будівельної, фармацевтичної, машинобудівної галузей. 

Професійні можливості випускників (відповідно до 

Класифікатора професій ДК 003:2010):  

2113.1 – Наукові співробітники (хімія) 

– молодший науковий співробітник (хімія)  

2113.2 – Хіміки 

– хімік  

– хімік-аналітик  

2146.1 – Наукові співробітники (хімічні технології) 

– молодший науковий співробітник (хімічні 

технології)  

2146.2 – Інженери-хіміки 

– інженер (хімічні технології)  

– інженер-технолог (хімічні технології) 

2149.2 – Інженери (інші галузі інженерної справи) 

– інженер з патентної та винахідницької роботи  

– інженер із впровадження нової техніки й технології  

– інженер із стандартизації та якості  

– інженер-дослідник  

– інженер-технолог. 

Подальше 

навчання 

Продовження навчання на третьому рівні вищої освіти. Набуття 

додаткових кваліфікацій в системі освіти дорослих.  

5 – Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

Викладання та навчання включає лекційні і практичні заняття, 

самостійне навчання, індивідуальні консультації з викладачами, 

практики та виконання кваліфікаційної роботи магістра з використання 



6 

 

сучасних освітніх педагогічних технологій, проблемно-орієнтованого 

навчання, студентсько-центрованої освіти.  

Оцінювання Письмове опитування, поточний та підсумковий контроль знань, 

тестові завдання, графічні роботи, курсові роботи та проекти, звіти з 

практик, усні та письмові екзамени, диференційні заліки, захист 

кваліфікаційної роботи (диплома магістра). 

6 – Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми хімічної технології 

та інженерії або у процесі навчання, що передбачає проведення 

досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується 

невизначеністю умов і вимог. 

Загальні 

компетентності 

(ЗК), визначені 

стандартом вищої 

освіти спеціальності 

ЗК-1 Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  

ЗК-2 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК-3 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

Спеціальні  

(Фахові 

компетентності 

спеціальності 

(ФК)),  

визначені 

стандартом вищої 

освіти спеціальності 

ФК-1 Здатність досліджувати, класифікувати і аналізувати 

показники якості хімічної продукції, технологічних процесів і 

обладнання хімічних виробництв.  

ФК-2 Здатність організовувати і управляти хімікотехнологічними 

процесами в умовах промислового виробництва та в науково-

дослідних лабораторіях з урахуванням соціальних, економічних та 

екологічних аспектів.  

ФК-3 Здатність використовувати результати наукових досліджень і 

дослідно-конструкторських розробок для вдосконалення існуючих 

та/або розробки нових технологій і обладнання хімічних виробництв. 

ФК-4 Здатність використовувати сучасне спеціальне наукове 

обладнання та програмне забезпечення при проведенні 

експериментальних досліджень і здійсненні дослідно-

конструкторських розробок у сфері хімічних технологій та інженерії. 

Фахові 

компетентності 

спеціальності (ФК),  

визначені закладом 

вищої освіти 

 

ФК-5 Здатність демонструвати знання і розуміння теорій, концепцій 

і принципів щодо технологій виробництва матеріалів 

ФК-6 Здатність до роботи з сучасним технологічним обладнанням та 

приладами 

ФК-7 Здатність продемонструвати знання щодо прогнозування 

властивостей, складання рецептур, шляхів оптимізації хімічних та 

технологічних процесів виготовлення прогресивних матеріалів. 

ФК-8 Здатність планувати та реалізовувати технічні проекти. 

ФК-9 Здатність формулювати технічні проблеми, завдання, обирати 

методи наукового дослідження, узагальнювати отримані результати, 

формулювати висновки і практичні рекомендації для вирішення 

актуальних проблем 

ФК-10 Вміння планувати і організовувати і проводити заходи щодо 

рішення проблем виробництва хімічних речовин та матеріалів 

7 – Програмні результати навчання 

Програмні 

результати 

навчання, визначені 

стандартом вищої 

освіти спеціальності 

ПРН-1 Критично осмислювати наукові концепції та сучасні теорії 

хімічних процесів та хімічної інженерії, застосовувати їх при 

проведенні наукових досліджень та створенні інновацій.  

ПРН-2 Здійснювати пошук необхідної інформації з хімічної 

технології, процесів і обладнання виробництв хімічних речовин та 

матеріалів на їх основі, систематизувати, аналізувати та оцінювати 

відповідну інформацію.   
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ПРН-3 Організовувати свою роботу і роботу колективу в умовах 

промислового виробництва, проектних підрозділів, науково-

дослідних лабораторій, визначати цілі і ефективні способи їх 

досягнення, мотивувати і навчати персонал.  

ПРН-4 Оцінювати технічні і економічні характеристики результатів 

наукових досліджень, дослідно-конструкторських розробок, 

технологій та обладнання хімічних виробництв.  

ПРН-5 Вільно спілкуватися державною та іноземною мовами усно і 

письмово для обговорення і презентації результатів професійної 

діяльності, досліджень та проектів.  

ПРН-6 Розробляти та реалізовувати проекти в сфері хімічних 

технологій та дотичні до неї міждисциплінарні проекти з 

урахуванням соціальних, економічних, екологічних та правових 

аспектів.  

ПРН-7 Здійснювати у науково-технічній літературі, патентах, базах 

даних, інших джерелах пошук необхідної інформації з хімічної 

технології, процесів і обладнання виробництв хімічних речовин та 

матеріалів на їх основі, систематизувати, і аналізувати та оцінювати 

відповідну інформацію. 

Програмні 

результати 

навчання, визначені 

закладом вищої 

освіти 

ПРН-8 Здійснювати техніко-економічний прогноз та оптимізацію 

науково-дослідних та науково-технічних робіт. Визначати тенденції 

науково-технічного розвитку суспільства та хімічної галузі. 

ПРН-9  Вміти обрати і обґрунтувати вихідну сировину, матеріали та 

напівпродукти відповідно до умов хімічного виробництва за 

спеціалізацією з урахуванням технологічних та інших 

невизначеностей. 

ПРН-10 Вміти  з урахуванням суперечливості вимог скласти 

технологічну документацію відповідно до спеціалізації. 

ПРН- 11 Виконувати фрагменти маркетингової програми і стратегії 

маркетингу, оцінити шляхи просування хімічної продукції до 

споживача, методи встановлення цін на неї. 

ПРН-12 Аналізувати зміст зовнішньоторговельного контракту, 

оцінювати його переваги та ризики з позиції конкретного 

підприємства і визначити доцільні заходи щодо його виконання. 

ПРН-13 Вміти керувати складними хіміко-технологічними 

процесами. 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове 

забезпечення 

Якісний рівень професійної підготовки магістрів забезпечується 
кваліфікованим науково-педагогічним складом кафедри, до якого 
входять доктори та кандидати наук, професори, доценти, члени 
Европейської федерації хімічної інженерії CFE-UA. Всі викладачі 
кафедри мають потужний практичний досвід в галузі хімічної 
технології та інженерії. 

Матеріально-

технічне 

забезпечення 

Навчальний процес у повному обсязі забезпечений аудиторним 

фондом, адміністративними і допоміжними приміщеннями.  

Аудиторні заняття за навчальним планом підготовки магістрів 

проводяться у 9 навчальних аудиторіях, з яких 4 оснащені 

стаціонарним мультимедійним обладнанням, у лабораторії лаків, 

фарб та лакофарбових покриттів PVC-Lab для досліджень за 

європейськими стандартами, 3 лабораторіях регіонального центру 

кераміки «CENTRE CERAMIC LABORATORY» та у 

2 спеціалізованих комп’ютерних лабораторіях.  

Навчальний процес з усіх дисциплін забезпечений засобами 
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наочності (презентації до лекційного матеріалу, плакати, схеми, 

таблиці, макети, зразки, колекції тощо), необхідним технічним і 

технологічним обладнанням. 

Інформаційне та 

навчально-

методичне 

забезпечення 

Усі освітні компоненти освітньої програми Хімічні технології та 

інженерія забезпечені такими навчально-методичними матеріалами: 

підручники; навчальні посібники; конспекти лекцій; методичні 

вказівки та рекомендації; індивідуальні завдання; збірники 

ситуаційних завдань (кейсів); приклади розв’язування типових задач 

чи виконання типових завдань; комп’ютерні презентації; 

ілюстративні матеріали; каталоги ресурсів тощо. 

Усі навчально-методичні матеріали доступні для студентів у 

читальних залах наукової бібліотеки 

http://library.kname.edu.ua/index.php/uk/, в тому числі у залі 

інформаційного сервісу, обладнаному комп’ютерами з доступом до 

мережі Інтернет та локальної мережі Університету, у цифровому 

репозиторію http://eprints.kname.edu.ua, на порталі Центру 

дистанційного навчання http://cdo.kname.edu.ua/ 

9 – Академічна мобільність 

Національна 

кредитна 

мобільність 

Відповідно до Положення про академічну мобільність студентів, 

аспірантів, докторантів, науково-педагогічних та наукових 

працівників ХНУМГ ім. О.М. Бекетова 

Міжнародна 

кредитна 

мобільність 

1) Близькосхідний Технічний Університет, м. Анкара, Туреччина 

(METU)  

2) Університет імені Арістотеля, м. Салоніки, Греція  

3) Університет Нової Горіци , м. Нова Горіця, Словенія 

4) Естонський Університет природничих наук, м. Тарту, Естонія  

5) Лодзинський технічний університет (м. Лодзь, Польща)   

Навчання 

іноземних 

здобувачів вищої 

освіти 

Відповідно до Правил прийому на навчання до  

ХНУМГ ім. О.М. Бекетова 

 

 

http://library.kname.edu.ua/index.php/uk/
http://eprints.kname.edu.ua/
file:///C:/AppData/Local/AppData/Local/AppData/Local/Temp/Центру%20дистанційного%20навчання
file:///C:/AppData/Local/AppData/Local/AppData/Local/Temp/Центру%20дистанційного%20навчання
http://cdo.kname.edu.ua/
https://abit.kname.edu.ua/images/Documents/2019/Pravyla_pryomy_111.PDF
https://abit.kname.edu.ua/images/Documents/2019/Pravyla_pryomy_111.PDF
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2. Перелік компонент освітньо-професійної програми та їх логічна 

послідовність 

2.1. Перелік компонент освітньої програми  
 

 

Код н/д 

Компоненти освітньої програми  

(навчальні дисципліни, курсові 

проекти (роботи), практики, 

кваліфікаційна робота) 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумк. 

контролю 

Змістові модулі 

1 2 3 4 5 

Обов’язкові компоненти освітньої програми 

ОК 1. Охорона праці та цивільний 

захист 

 

3 Диф.  

залік 

ЗМ 1. Охорона праці 

ЗМ 2. Цивільний захист 

ОК 2. Методологія наукових 

досліджень 

3 Диф.  

залік 

ЗМ 1. Предмет та головні 

концепції методології 

науки. 

ЗМ 2. Загальна 

характеристика процесів 

наукового дослідження  

ЗМ 3. Організація науково-

дослідної діяльності 

ОК 3. Теорія та практика одержання 

хімічних речовин і матеріалів 

5 Екзамен ЗМ 1. Основи технології 

архітектурно-будівельних 

матеріалів 

ЗМ 2. Основи технології 

теплоізоляційних 

матеріалів 

ЗМ 3. Основи технології 

поліфункціональних 

матеріалів і захисних 

покриттів. 

ОК 4. Курсовий проект «Теорія та 

практика одержання хімічних 

речовин і матеріалів» 

3  ЗМ 1.Аналітичний огляд, 

постановка задач проекту, 

формулювання 

актуальності та новизни 

проекту, характеристика 

сировини та готового 

продукту 

ЗМ 2.Матеріальні 

розрахунки, складання 

схеми технологічного 

процесу 

ЗМ 3.Розрахунки з 

використанням ЕОМ, 

обгрунтування доцільності 

прийнятих в проекті 

рішень 

ОК 5. Якість сировини та продукції 

хімічних технологій 

5 Екзамен ЗМ 1. Міжнародна та 

регіональна сертифікація,  

стандартизація, 

акредитація та управління 

якістю продукції галузі 
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ЗМ 2. Сертифікація 

матеріалів за їх 

технологічними, 

реологічними та фізико-

механічними 

властивостями. 
ЗМ 3. Сертифікація 

матеріалів цільового 

призначення 

ОК 6. Інноваційні технології у 

виробництві хімічних речовин та 

матеріалів 

 

5 Диф.  

залік 

ЗМ 1.Іноваційні технології 

у виробництві сировини та 

напівфабрикатів   

ЗМ 2.Іноваційні технології 

виробництва 

композиційних матеріалів 

ЗМ 3. Іноваційні 

технології одержання 

матеріалів цільового 

призначення 

ОК 7. Енерго- та ресурсозбереження у 

хімічних виробництвах 

5 Залік ЗМ 1. Роль ресурсо- та 

енергозбереження в  

забезпеченні стрімкого 

розвитку високоємких 

хімічних виробництв 

ЗМ 2. Використання 

альтернативної, вторинної 

та техногенної сировини в 

хімічних технологіях 

ЗМ 3. Високоефективне 

використання 

енергоресурсів та 

утилізація тепла на 

хімічних виробництвах 

ОК 8. Інноваційні матеріали та 

речовини в хімічній інженерії 

4 Екзамен ЗМ 1. Наноматеріали в 

структурі сучасного 

матеріалознавства 

ЗМ 2. Наноструктурні 

композиційні матеріали 

ЗМ 3. Нанофазні матеріали 

спеціального призначення 

ОК 9. Технологія виробництва хімічних 

речовин і матеріалів 

4 Диф.  

залік 

ЗМ 1.Періодичні 

технології виробництва 

хімічних речовин і 

матеріалів  

ЗМ 2.Безпереривні 

технології виробництва 

хімічних речовин і 

матеріалів  

ЗМ 3.Комплексні 

технології виробництва 

хімічних речовин і 

матеріалів 
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ОК 10. Переддипломна практика 9 Диф.  

залік 

ЗМ 1.Вивчення структури 

підприємства 

ЗМ 2.Вибір технологічно 

схеми та обладнання 

ЗМ 3.Економічні та 

екологічні особливості 

технологічного процесу 

ОК 11. Кваліфікаційна робота магістра 21 - ЗМ 1.Аналітичний огляд, 

постановка мети та задач 

проекту, формулювання 

актуальності та новизни 

проекту, характеристика 

матеріалів й методів 

дослідження 

ЗМ 2.Вибір складу 

матеріалів, технологічних 

параметрів їх одержання 

та  обладнання і 

отримання зразків.  

ЗМ 3.Визначення 

властивостей за 

розрахунковими та 

експериментальними 

методами. Охорона праці, 

обґрунтування доцільності 

прийнятих в проекті 

рішень за результатами 

техніко-економічних 

розрахунків 

Загальний обсяг обов'язкових компонент:        67 

 Вибіркові компоненти  освітньої програми 

Блок 1 

ВК П1.1 Спеціальні методи досліджень 

структури та властивостей 

композиційних матеріалів 

5 Екзамен ЗМ 1.Фізико-хімічі методи 

досліджень структури та 

властивостей 

композиційних матеріалів 

ЗМ 2.Фізико-механічні 

методи досліджень 

структури та властивостей 

композиційних матеріалів 

ЗМ 3.Спектральні, 

рентгенівські, термічні 

методи досліджень 

структури та властивостей 

композиційних матеріалів 

ВК П1.2 Природоохоронні технології 

виробництва композиційних 

матеріалів 

5 Залік ЗМ 1. Технологія 

очищення промислових 

газів та стічних вод 

ЗМ 2.Ресурсо та 

енергозберігаючі 

технології 

природоохоронні 
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технології 

ЗМ 3. Методи очищення 

промислових стічних вод 

та газових викидів на 

підприємствах по 

виробництву матеріалів та 

покриттів. 

ВК П1.3 Курсова робота 

«Природоохоронні технології 

виробництва композиційних 

матеріалів» 

2  ЗМ 1. Обґрунтування 

методів дослідження 

кількості шкідливих 

викидів згідно 

матеріального балансу 

процесу 

ЗМ 2. Вибір 

технологічного процесу 

знешкодження або 

утилізації шкідливих 

викидів виробництва 

згідно теми курсової 

роботи 

ЗМ 3. Вибір устаткування 

для процесу знешкодження 

або утилізації шкідливих 

викидів виробництва 

згідно теми курсової 

роботи 

ВК П1.4 Хімічні технології одержання 

лакофарбових покрить 

6 Екзамен ЗМ 1. Класифікація методів 

одержання лакофарбових 

покрить 

ЗМ 2.Обладнання для 

одержання лакофарбових 

покрить 

ЗМ 3.Технологічні схеми 

одержання лакофарбових 

покрить 

ВК П1.5 Нові полімерні композиційні 

матеріали спеціального 

призначення 

5 Екзамен ЗМ 1.Нанокомпозиційні 

матеріали 

ЗМ 2.Бактерицидні 

матеріали 

ЗМ 3. Інтумісцентні та 

негорючі матеріали 

Загальний обсяг вибіркових компонент:         23                

Блок 2 

ВК П2.1 Структура та властивості 

керамічних матеріалів 

5 Екзамен ЗМ 1. Фазовий склад 

керамічних матеріалів. 

ЗМ 2. Структура 

склоподібних матеріалів 

ЗМ 3. Властивості 

керамічних матеріалів 

ВК П2.2 Хімічні технології архітектурно-

будівельної та технічної кераміки 

5 Залік ЗМ 1. Виробництво 

будівельної кераміки  

ЗМ 2. Виробництво тонкої 
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кераміки 

ЗМ 3. Виробництво 

технічної кераміки 

ВК П2.3 Курсова робота «Хімічні 

технології архітектурно-

будівельної та технічної 

кераміки» 

2 - ЗМ 1.Теоретичне 

обґрунтування теми роботи 

ЗМ 2 Експериментальні 

дослідження щодо теми 

роботи 

ЗМ 3.Формулювання 

наукових висновків за 

темою роботи 

ВК П2.4 Технології виробництва 

скломатеріалів 

6 Екзамен ЗМ 1. Класифікація стекол. 

Основні поняття та 

властивості скла 

ЗМ 2. Виробництво  

листового та порожнистого 

скла 

ЗМ 3. Виробництво 

технічних стекол та 

склофрит 

ВК П2.5 Нові керамічні та скломатеріали 

спеціального  призначення 

5 Екзамен ЗМ 1. Функціональні 

керамічні матеріали 

ЗМ 2. Склокерамічні 

матеріали технічного 

призначення 

ЗМ 3. Біологічно активні 

керамічні матеріали 

Загальний обсяг вибіркових компонент:         23                

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ПРОГРАМИ         90 
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2.2. Cтруктурно-логічна схема 
 

Опис логічної послідовності вивчення компонент освітньої програми за семестрами 
 

1 2 3 

Обов’язкові компоненти освітньої програми 

Охорона праці та цивільний захист 

 

Методологія наукових досліджень Переддипломна практика 

Теорія та практика одержання хімічних 

речовин і матеріалів 

 Кваліфікаційна робота магістра 

Курсовий проект «Теорія та практика 

одержання хімічних речовин і матеріалів» 

  

Якість сировини та продукції хімічних 

технологій 

  

Інноваційні технології у виробництві хімічних 

речовин та матеріалів 

  

Енерго- та ресурсозбереження у хімічних 

виробництвах 

  

Інноваційні матеріали та речовини в хімічній 

інженерії 

Технологія виробництва хімічних речовин і 

матеріалів 

 

Вибіркові компоненти  освітньої програми 

Блок 1 

 Спеціальні методи досліджень структури та 

властивостей композиційних матеріалів 

 

 Природоохоронні технології виробництва 

композиційних матеріалів 

 

 Курсова робота «Природоохоронні технології 

виробництва композиційних матеріалів» 

 

 Хімічні технології одержання лакофарбових 

покрить 

 

 Нові полімерні композиційні матеріали 

спеціального призначення 
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1 2 3 

Блок 2 

 Структура та властивості керамічних 

матеріалів 

 

 Хімічні технології архітектурно-будівельної та 

технічної кераміки 

 

 Курсова робота «Хімічні технології 

архітектурно-будівельної та технічної 

кераміки» 

 

 Технології виробництва скломатеріалів  

 Нові керамічні та скломатеріали спеціального  

призначення 
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3. Форма атестації здобувачів вищої освіти 

Атестація здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної 

роботи.  

Кваліфікаційна робота має передбачати розв’язання складної задачі або 

проблеми хімічних технологій та інженерії, що передбачає проведення 

досліджень та/або здійснення інновацій і характеризується невизначеністю 

умов і вимог.  

Кваліфікаційна робота має бути оприлюднена на офіційному сайті 

закладу вищої освіти або його підрозділу, або у репозитарії закладу вищої 

освіти.  

Оприлюднення кваліфікаційних робіт, що містять інформацію з 

обмеженим доступом, здійснювати відповідно до вимог законодавства.  

Кваліфікаційна робота не повинна містити академічного плагіату, 

фабрикації, фальсифікації. 
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4. Матриця відповідності програмних компетентностей 

компонентам освітньої програми  
 

 

 
З

К
 1

 

З
К

 2
 

З
К

 3
 

Ф
К

 1
 

Ф
К

 2
 

Ф
К

 3
 

Ф
К

 4
 

Ф
К

 5
 

Ф
К

 6
 

Ф
К

 7
 

Ф
К

 8
 

Ф
К

 9
 

Ф
К

 1
0

 

ОК 1  +    +        

ОК 2   +           

ОК 3      +        

ОК 4      +        

ОК 5   +           

ОК  6 +   +          

ОК 7  +    +        

ОК 8 +   +          

ОК 9   +           

ОК 10  + +  +  + +    + + 

ОК 11  + +  +  +       

ВК П1.1         +     

ВК П1.2        +   +   

ВК П1.3            +  

ВК П1.4         +    + 

ВК П1.5          +    

ВК П2.1         + +    

ВК П2.2        +  +    

ВК П2.3        +    +  

ВК П2.4           +  + 

ВК П2.5          +    

Примітки: одна й та сама компетентність може бути вбудована в різні компоненти 

освітньої програми. Всі компетентності, зазначені у Профілі освітньої програми мають 

бути зазначені у матриці й визначено, в яких компонентах освітньої програми будуть 

розвиватись. 
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5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) 

відповідними компонентами  освітньої програми 

 
 

П
Р

Н
 1

 

П
Р

Н
 2

 

П
Р

Н
 3

 

П
Р

Н
 4

 

П
Р

Н
 5

 

П
Р

Н
 6

 

П
Р

Н
 7

 

П
Р

Н
 8

 

П
Р

Н
 9

 

П
Р

Н
 1

0
 

П
Р

Н
 1

1
 

П
Р

Н
1
2
 

П
Р

Н
 1

3
 

ОК 1      +        

ОК 2       +       

ОК 3    +          

ОК 4    +          

ОК 5  +            

ОК  6 +             

ОК 7      +        

ОК 8 +             

ОК 9  +            

ОК 10   +  +         

ОК 11   +  +        + 

ВК П1.1        +     + 

ВК П1.2        +      

ВК П1.3          +   + 

ВК П1.4         +     

ВК П1.5        +   + +  

ВК П2.1             + 

ВК П2.2         +     

ВК П2.3         +     

ВК П2.4         +     

ВК П2.5        +      
 

Примітки: відображають забезпечення досягнення результатів навчання, визначених у 

Профілі освітньої програми, у компонентах освітньої програми. 

 
 

 


