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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.

Характеристика освітньої програми
Предметна область Об’єкт  вивчення  та  діяльності:  дослідження,  удосконалення,

впровадження  та  ефективне  використання  технологій
виробництва хімічних речовин, а також матеріалів та виробів
на їх основі.
 Цілі  навчання:  використання  набутих  компетентностей  для
виконання виробничих функцій на підприємствах відповідної галузі
в  якості  інженера-технолога  або  інженера-дослідника,  або  для
продовження  навчання  за  освітнім  рівнем  «доктор  філософії».
Теоретичний зміст предметної області: поняття і закономірності з
природничих  і  фізико-математичних  дисциплін,  розроблення
інноваційних технологій виробництв хімічної продукції  і наукових
технологій,  наукові  засади  реалізації  технологічних  процесів,
модернізація  машин  та  апаратів  хімічної  промисловості.  Методи,
методики  та технології:  аналізу  сировини,  проміжних  і  цільових
продуктів;  технології  підготовки і  переробки сировини у кінцевий
продукт, інформаційні та комп’ютерні технології.



Інструменти  та  обладнання:  засоби  автоматизації,  для
дослідження  технологічних  процесів,  сировини,  проміжних  і
цільових  продуктів  та  керування  технологічного  процесу;
основне  і  допоміжне  обладнання  відповідних  технологічних
процесів.

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

Придатність випускників 
до працевлаштування та подальшого навчання

Придатність до 
працевлаштування

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.

Працевлаштування  на  підприємствах,  у  державних  закладах  та
приватних  компаніях,  науково-дослідних  установах  хімічної,
будівельної, фармацевтичної, машинобудівної галузей.

Подальше навчання Можливість навчання за програмою другого (магістерського)  рівня
вищої  освіти.  Набуття  додаткових  кваліфікацій  в  системі
післядипломної освіти.

Викладання та оцінювання
Викладання та 
навчання

Викладання  та  навчання  включає  лекційні  і  практичні  заняття,
самостійне  навчання,  індивідуальні  консультації  з  викладачами,
практики  та  виконання  кваліфікаційного  проекту  магістра  з
використання  сучасних  освітніх  педагогічних  технологій,
проблемно-орієнтованого навчання, студентсько-центрованої освіти. 

Оцінювання Усне  та  письмове  опитування,  поточний  та  підсумковий  контроль
знань,  тестові  завдання,  графічні  роботи,  курсові  роботи та проекти,
звіти  з  практик,  усні  та  письмові  екзамени,  диференційовані  заліки,



захист кваліфікаційної роботи (диплома магістра).
Програмні результати навчання

Програмні 
результати 
навчання, визначені 
стандартом вищої 
освіти спеціальності

ПРН-1  Спроможність  продемонструвати  розуміння  широкого
міждисциплінарного контексту спеціальності.
ПРН-2 Спроможність вирішувати складні спеціалізовані завдання та
практичні проблеми у навчанні та професійній діяльності на основі
основних теорій, принципів, методів і передових досягнень хімічної
інженерії та технологій, альтернативної енергетики. 
ПРН-3  Спроможність  розв’язувати  складні  задачі  та  проблеми
хімічної інженерії та технологій внаслідок збирання та інтерпретації
інформації  (даних),  вибору  методів  та  інструментальних  засобів,
застосування інноваційних підходів.
ПРН-4 Спроможність  оцінювати  вплив технологічних  факторів  на
склад і властивості кінцевого продукту.
ПРН-5  Спроможність  здійснювати  пошук  літе  ратури,
консультуватися і критично використовувати наукові бази даних та
інші  відповідні  джерела  інформації,  здійснювати  моделювання  та
аналіз  з  метою  детального  вивчення  і  дослідження  інженерних
питань відповідно до спеціалізації. 
ПРН-6 Спроможність співвідносити результати експериментальних
досліджень  та  математичного  моделювання  хімічних  і  хіміко-
технологічних процесів з відповідними теоріями.
ПРН-7 Спроможність досліджувати вплив фізико-хімічних факторів
на властивості об’єкта дослідження або проектування.
ПРН-8  Спроможність  здійснювати  якісний  та  кількісний  аналіз
речовин неорганічного та органічного походження, використовуючи
відповідні методи загальної та неорганічної, органічної, аналітичної,
фізичної та  колоїдної хімії.
ПРН-9  Спроможність  використовувати  сучасні  інформаційні  і
комунікаційні  технології  для вирішення завдань хімічної  інженерії
та технологій, а також альтеративних джерел енергії.
ПРН-10  Спроможність  здійснювати  техніко-економічне
обґрунтування  хімічного  виробництва,  володіти  методами
удосконалення  технологічного  процесу,  розуміти  теоретичні  та
практичні підходи до створення та керування виробництвом.
ПРН-11 Спроможність здійснювати та обґрунтовувати вибір 
технологічного обладнання, використовувати системи 
автоматизованого проектування для розробки технологічної та 
апаратурної схеми хіміко-технологічних виробництв, зокрема, у 
галузі альтернативних енергоресурсів.
ПРН-12  Лабораторні  та  технічні  навички  та  вміння  розробляти  і
виконувати  експериментальні  дослідження  та  лабораторні
вимірювання, інтерпретувати дані і робити висновки відповідно до
освітньої програми. 
ПРН-13  Спроможність  доносити  до  фахівців  і  нефахівців
інформацію,  ідеї,  проблеми,  рішення  та  власний  досвід  в  галузі
хімічної інженерії державною та іноземною мовою.
ПРН-14 Спроможність дотримуватися техніки безпеки на робочому
місці. Спроможність ефективно формувати комунікаційну стратегію.



Програмні
результати
навчання,  визначені
закладом  вищої
освіти

ПРН-15  Спроможність  застосовувати  знання  і  розуміння  теорій,
концепцій і принципів органічної хімії у прогнозуванні оптимальних
методів  та  підходів  до  синтезу  полімерних  плівкоутворювачів  та
інших речовин органічного походження.
ПРН-16  Спроможність  застосовувати  знання  та  розуміння  щодо
вибору  та  прогнозування  впливу  пігментної  складової  на
експлуатаційні властивості лакофарбових матеріалів і оптимізації їх
рецептур.
ПРН-17  Спроможність  застосовувати  знання  та  розуміння  щодо
теоретичних основ одержання високомолекулярних сполук з метою
оптимізації технологічних процесів їх виготовлення, регулювання та
прогнозування їх властивостей.
ПРН-18  Спроможність  застосовувати  методи  хімічного  аналізу  з
метою  визначення,  регулювання  та  прогнозування  властивостей
полімерних композиційних матеріалів, та покрить на їх основі.
ПРН-19  Спроможність  застосовувати  знання  і  розуміння   щодо
закономірностей  сучасних  технологічних  процесів  одержання
полімерів  для  прогнозування  властивостей,  вибору  та
обґрунтуванню технологічних параметрів їх виготовлення, загальної
оптимізації технологічних процесів.
ПРН-20  Спроможність  застосувати  знання  і  розуміння  щодо
основних  колоїдно-хімічних  властивостей  полімерних  дисперсних
систем у технологічних процесах їх одержання.
ПРН-21  Спроможність  обирати  та  застосовувати  обладнання  для
виробництва  полімерів  зокрема,  плівко  утворювачів,  пігментів  у
складі лакофарбових матеріалів з метою оптимізації  технологічних
процесів їх виготовлення.
ПРН-22  Спроможність  розв'язувати  задачі  та  проблеми
проектування  лакофарбових виробництв. 
ПРН-23  Спроможність  застосувати  знання  і  розуміння  щодо
загальних  теоретичних  та  практичних  підходів  до  вибору
рецептурних  компонентів,  складання  рецептур,  регулювання
властивостей  художніх  та  друкарських  фарб  у  технологічних
процесах їх одержання.
ПРН-24  Спроможність  застосовувати  знання  і  розуміння  щодо
прогнозування властивостей, вибору та обґрунтуванню обладнання,
сучасних  підходів  до  складання  рецептур,  шляхів  оптимізації
технологічних  процесів  виготовлення  сучасних  пігментованих
лакофарбових матеріалів.
ПРН-25  Знати основні характеристики лакофарбових матеріалів та
фарбувальних  поверхонь,  а  також  чинники,  що  впливають  на
процеси  формування  лакофарбових  покрить  та  на  їх  кінцеві
властивості.
ПРН-26  Спроможність  застосувати  знання  щодо  застосування
основних концептуальних положень біохімії в технології одержання
полімерних  покрить  з  метою  регулювання  їх  спеціальних
експлуатаційних властивостей
ПРН-27 Спроможність застосовувати знання і розуміння концепцій,
принципів  і  теорії,  що  належать  до  технологій  тугоплавких
неметалевих і силікатних матеріалів
ПРН-28  Знати  та  вміти  застосовувати сучасні  матеріали  в
технологіях тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів.
ПРН-29  Знати та вміти застосувати фізико-хімічні оксидні системи
для  потреб  виробництв  тугоплавких  неметалевих  і  силікатних



матеріалів.
ПРН-30  Знати та вміти застосувати термодинамічні методи аналізу
для  прогнозування  процесів  утворення  керамічних,  вогнетривких,
в’яжучих та склокристалічних матеріалів.
ПРН-31  Спроможність  застосовувати  концепції,  принципи  і  теорії
фізичної хімії силікатів.
ПРН-32  Спроможність  застосовувати  методи  петрографічного  та
фізико-хімічного аналізу для керамічних, вогнетривких, в’яжучих та
склокристалічних матеріалів.
ПРН-33  Спроможність обирати  устаткування  виробництв
тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів.
ПРН-34  Спроможність  розв’язувати  задачі  та  проблеми
проектування  виробництв  тугоплавких  неметалевих  і  силікатних
матеріалів.
ПРН-35 Знати та розуміти методи автоматизованого проектування.
ПРН-36  Знати та вміти застосовувати ресурсо- та енергозберігаючі
технології
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
Української  асоціації  хімічної  та  харчової  інженерії  СFE–UA як
структурної  складової  частини  Європейської  федерації  хімічної
інженерії EFCE. Всі викладачі кафедри мають потужний практичний
досвід в галузі хімічної технології.

Матеріально-
технічне 
забезпечення

Навчальний  процес  у  повному  обсязі  забезпечений  аудиторним
фондом,  адміністративними  і  допоміжними  приміщеннями.
Спеціалізовані  комп’ютерні  лабораторії  кафедри  мають  сучасне
обладнання  та  програмне  забезпечення  (Windows  10;   Comodo
Internet  Security;Mozilla  Firefox  Microsoft  Office  2016;  Microsoft
Project  2013; Microsoft  Visio 2013; Autodesk AutoCAD 2016;Dialux;
Light In Night RoadMicrosoft Visual Studio 2012; CorelDRAW, Adobe
Photoshop, Blender),  можливість доступу до мережі інтернет. 
Для лекційних занять використовується аудиторія з мультимедійним
обладнанням. Для проведення практичних занять використовуються
PVC-Lab – лабораторія лаків, фарб та лакофарбових покриттів,
(№  121 ЕТК),   технологічна  лабораторія  керамічної  плитки (№
102 БМК); науково-дослідна лабораторія керамічних композиційних
матеріалів  (№  001а БМК);  навчально-освітня  лабораторія (№
001б БМК) Центру з кераміки «CENTR CERAMIC LABORATORY»
;лабораторія фізико-хімічних методів аналізу та аналітичної хімії
(№ 504 ЦК)

Інформаційне та 
навчально-
методичне 
забезпечення

Усі  освітні  компоненти  освітньої  програми  Дизайн  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

http://library.kname.edu.ua/index.php/uk/


репозиторії http://eprints.kname.edu.ua.

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

Університет Нова Гориця, Словенія

Навчання іноземних
здобувачів вищої 
освіти

Відповідно  до  Правил  прийому  на  навчання  до  
ХНУМГ ім. О.М. Бекетова

https://abit.kname.edu.ua/images/Documents/2019/Pravyla_pryomy_111.PDF
https://abit.kname.edu.ua/images/Documents/2019/Pravyla_pryomy_111.PDF
http://eprints.kname.edu.ua/

