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1. ПРОФIЛЪ ОСВIТНЪОI ПРОГРАМИ
<<Бiотехнологiя>>
<<Biotechnology>

зi спецiальностi ЛЬ 1б2 <<Бiотехнологii та бiоiнженерiя>
галузi знань ЛЪ 1б <<Хiмiчна та бiоiнженерiя>

1 - Загалъна iнформаlliя
CTyrliHb виlцоi освiти та назва
квалiфiкаlдii

CryniHb - IVIагiстр
Спецiалънiс,гt, - | 62 Бiотех}{ологii та бiоiнженерiя
Освiтня програI\4 а - Бrотехнологiя

Education dеgrее - Мlаstег
Specialty - |62 Biotechnology and Bioengineering
Edtrcational Ргоgгаm -- Biotechnology

мова навчання i оцiнювання УкраТнська / Ukгаiпiаrl
Обсяг освiтньоi програп,{и |2а кредитiв СКТС., 2 акадеп,tiч[Iих роки
Тип програпrи
Повна назва закладу вищоi освi,fи, л

також( структурного пiдроздiлу у
якому здiйснк)€ться навIIання

OcBiTilbo-H ayкu ва проt,I]аN,lа

КиТвсъкий rrацiоналънl,tii унiверситет iMeHi Тарас,.а

Шевченка
Навчально-науковий rtен-гр " [нститyт бiолоl,iТ та
медицрIни "

Таrаs Shevclrenko Natiot,Ial LJniversity оf Kyiv
Educational and Scierrtific Сепtеr "Institute clf' Biolt-lgy
and ]Vledicine"

Назва закладу виIцоi освiти який бере
участь y забезпеченнi програми
Офiчiйна назва ocBiTHboi програми,
ступiIIь виIцоi освiти та назва
квалiфiкашii ВНЗ-шартнера N{овок}
оригiналу
Наявнiсть акрелитацii АкредI,Iтовано спеrдi a-lTbHicTb VIOH Украiни 

"

Сертифiка.т п,ро акредитаr{iю: НД J\Ъ l l88035,
TepMiH дii - до 1 липr{я 2022 р.

Цrлкл/рiвень програми

Перед}пrови Рiве_нъ вишдоiосвiти " Бакалавр "
qqрдцлjlавчання Щенна

Igрщ!цдii ослццдqi пр о гр а мц 2 poKpt

Iнтерне:г-адреса постiйн ого
розмiшIення оtIису ocBiTHboi шрограми

http : l lbio logy. Ltni v. ki el,. uаi

2 - N[ета ocBiTHboi програми
YIeTa програш{и (з врахуванням рiвня
квалiфiкаrlii)

Формування загальних i спецiальних 
l

компетентностейt для органiзацiТ ,га проведеFIня 
l

бiотехнологi.tних науково-дослiдних, проектно- 
|

технологiчнLIх) виробничо-техFIологiчних робi,г, 
I

навичок та уплiнъ у майбугнiй професiйн iй 
l

дiялъностi. } [адаltня студIентам здатностi 
I

Iсамостiйнсl планувати та виконрати завдання, 
I

виконання завдань i проблем дослiдницько- i

I

ц{новаIцiЦцого характеру, вцповiдqт ]

1l



свос.Т дiя:rъностi, пiдготувати студентiв /Iля
подалъшIого fiр ацевлаI штув ання .

3 - Характеристика освiтньоi програми
Предметна область (галузь зн ань l
спецiальнiсть / спецiалiзацiя
програми)

Хiмiчна та бiоiнжеrlерiя/БiотехнологiТ та
бi oi нженерiя/Бiотехн ологiя

Орiсн,гацiя ocBiTHboi програми OcBiTHbo-HayкoBa гrррrкJI адI-Iа орiснтацiя
Основн пй фокус ocBiTHboi програN{и
та спецiалiзацii

спецiалъна ocBiTa з бiотехнологii за спецiальнiст[о
БiотехнологiТ та бiоiнженерiя. Ключовi слова:
бiотехнологiя, нанобiоструктурнi технологii,
нанотех}{оJtогii, iнновацiТ, технологiчна розробка,

Особливостi програми Невiд'емноrо складовою освiтнъо-науковоТ
пiдготовки магiстра с обов'язковi виробнича та
виробни ча переддипломна практики.

вйпускникiв
подалъшого навtIаннядо

4 - Пр"датнiсть
працевлаштування Tn

Придатнiстъ до працевлаштування Професiйна дiялънiстъ врIпускникiв пов'язана з

бiотехнологiчним профiлем на пiдприсмствах
рiзного виду дiяльностi; контроJIъних,
дiагностичних, експертно-кримlналlстичних,
екологiчlлих лабораторiях; на)rкOво-дослiдних
iнститутах НАН УкраТни, установах системи
lVIiHicTepcTвa освiти, I\4iHicTepcTBa охорони
довколипIнього середовиLца, VIi нiстерс,гRа охорони
здоров'я, VIiHicTepcTBa сiлъсъкого госIIодарства"
С амостiйне працевлаIIIтуts ання

ПодаJIьше навчання VIохсливiсть навчання за програмою третього
(освiтнъо-наукового) рiвня вищоi освiти для
здобугтя ступеня доктора фiлософiТ; пiдвишIення
квалiфiкацiТ, перепiдготовка та гtiслядигlломна
ocBiTa.

5 - Викладання та оцiнtовання
Викладання та навчання Стулентоцентроване проблемно-орi€нтоване

навчання, яке шроводиться у фор*i лекцiй,
ceMiHapiB, пр&ктичних та лабораторFIих занятъ?
самостiйноТ роботи, курсовоI та випускноi
квалiфiкаuiйноТ роботи, на ocнoBi ко}{суJrьтацiеt iз
викладачами, пiдручникiв, посiбникiв,
перiодLiчних наlrкових видань) використання
Mepeжi Irrтернет.

оцiнIовання Поточний, промiжний та пiлсуNlковиli контролъ.
тестування, лабораторнi звiти, презентацiТ, за;tiки,
дифере}{цiйованi залiки, комбiнованi та письмовi
iспити, захI4ст звiту з виробничоТ практики, захист
KypcoBoi роботи, захист вI,IпускrлоТ квалiфiкацiйноi
роботи магiстрз, комплексний iспит за

спецiальнiстrо
б * IIрограмнi компетентностi

Iнтегральна ко мпетентнiсть Здатнiстъ розв'язрати складнi задачi i пробrrеми
бiотехнологiй та бiоiнженерii', шо передбачас
проведення лослiдженъ таlабо здiйснення
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itlttoBaцili та характеризусться I]ев14зt{Аченiсткr

умов i вL{мог.

загальнi комшетентностi К01 . Здатнiстъ проведеF[ня дослiдхtень на
вiдповiдному piBHi.
К02, Здатнiсть iцо пошrуку' обробJIенI{я ,гА аналliзу
iнфорN,{аLtiТ з рiзних джерел.
К03. Здатнiстъ I\4отивувати людей та рухатися до
спiлъноТ N{ети.

К04. ЗдатFIiсть працrовати в мiжнаролному
KoHTeKcTi.
К05. Здатrtiстъ виявлятLI iHirriaTI,IBy та
п iдгrрисмли BicTb.
К06. Здатнiсть дiяr"и соt{iальI{о вiдгtсlвilIаJIъI-{о,га
свiдомо.

Фаховi компетентностi спецiальност,i К07. Здатнiсть захищати il-t,ге-ltектуалъFrу власнiсть"
зокрема патентувАти tsинаходи у бiотехноJIогiТ,
К08. Здатнiстъ здiйснювати пошук неOбхiдноТ
iнфорп,rацii в науковiй i технiчнiй лiтературi, базах
даних та iHшI{x ркерелах
К09. Здатнiсть вiдбирати та аI{алiзуватLl релевантнi
данi, у тоN,{у числi за доllсlмогоrо су.{асних п,tетодiв

аналiзу даних i сгtеttiалiзованого програмного
забезпечення.
К 10. Здатнiсть розробляти та реалlзовуватI,I
комерцiйнi та на)rково-технiчнi плани i проекти в

галузi бiотехнологiТ з урахуванняN4 Bcix аспектiв
вирiшlzваноТ проб;rеми, вклIOчаtочl{ технiчнi"
виробни.ti. eкcIIJIyal-al{ipiгri, KOMepL{iilHi., гtравовi.,

ttитаrIня oxOpoHI.I пpalti i нtlвкOлишнъого
середовиulа.
К 1 l . Здатнiсть розробл ятуl HOBi бiотехнологiчt-ti
об'сктI{ i технологiТ та пiдвиrцувати ефективнiсть
iснуючих технологiй FIa ocHoBi експерименталъних
таlабо теоретиLItl их дослiджень ,rаlабо

коN,Iп 'ютер ного N,{одеJI к)ван ня.
К l2. Здатнiстъ IIJIануRати
експерименталънi роботи в галузi бiотех}lологiТ з

використанням су{асних обладнання та шдетодiв,

iНТеРПРет)rв ати отриманi данi на ocFIoBi cyKyпHclcTi
су{асних знань та уявлень про об'скт i предмет
дослiдження, робити обгрунтованi висновки"
К 13" Здатнiстъ розробляти та вдосконалювати
комплекснi бiотехнологiТ на ocнoBi розумiння
нау<ових сучасних фактiв, концепцiй, r,еорiй,
принципiв i методiв бiоiнженерiТ та гIриродI{ичих
наук.
К 14. Здатнiстъ прогFIозувати напрямки розвитку
cy{acHoi бiотехнолсlгii в KoHTeKcTi загаJIьного

розвитку науки i технiки.
К 15. Здатнiстъ зас,rосовувати cylacHi метс)ди
системног0 аналiзу для дослiдження та створення
ефективних бiотехFIологiчних процесi в,

l вLIконувати
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К 1 6. Здаl,нiстъ застосовув а,ги проблемно-
opicI{TOBatli l\{етод{и аналiзу та оII,гI{п,riзацiТ

бiотех IIоJltlгiчнр{х r lpot{eciB, управлit;гtя
BI4pOбHl.tttTB()I\4, }{а-гI,1 t{авI4tIки практичного
впровадження Fl аvкових розробок.
К 17. Здатнiсть знаходи,ги адекватнi rшляхи

розв'язан}Iя на)rковl,{х проблем у гtlлузi
бiотехнологiТ т,а бiоi HiKeHepiT.
К 1 В. Здатнiстъ Ilрезе}{1,увати та обговорrовати

резулътат}.I HayкoBI.{x iпр14кjrадних дослiдlкеi{ъ,
готувати HayKoBi публiкацiТ, бра,ги rIасть у
наукових конференцiях та iншрIх заходах.
К 1 9. Розумiння метсlлiв., гriдхtlдiв, цiлей i задач
науково-педагогiчноТ дiя"llъностi та освiтrлъого
гIроцесу.
К20. Здатн icTb здiйснюватI4 комерцiалiзацiю
резулъ,гатiв наукових i llрикладних дослiджень та
iHHoBarriir.

ГIРН0 l . BпtlTL{ ,lдiirснювати гIа,ген,гний поIilук,
знаходL{тI,I та об}эсlблrяти не()бхiдrrу науково-
технiчrrу iнфорNIацiю; са]чIостiйно скJlадатрtзаявку
на винахiд.
ПРН02. Знати вiт.lизняне та мiх<нароlцFIе
законодавство у сферi авторсъкого права. tsмir,и
захиtцатI,I свою iн:t-елtектуалъI{у tulacHicTb "га

yHt{KATL,I 1-Iорушень iн,ге-ltектуальнсlТ власнос,t,i
iнших осiб.
ПРН03. ЗдiйснrоватI4 технiко-еко}{омiчнi

розрахунки проектно-конструкторських рiшенъ 
,rа

аналiзувати та оцiнювати Тх ефективнiстъ,
екологiчнi та соцiальнi гlаслiдки на коро,гко* та
довгострокову перспек]_ иtsу.
ПРН04. BMiTl.l обирати та застосовувати найбiлъшI
придатнi N,rетоди lчiitтематичного модеJI}oвання та
оптLIN,{iзацiТ прI4 розробленrri науково-техшiчних
проектiв.
ПРН05. Зна,ги молекулярну органiзацirо та

регуляцiю експресiТ генiв, реплiкацii, рекомбiнацiТ
та репарацiI, рестрикцiТ та модифiкацiТ
генетичного матерiалу у про- та eyкapioTiB,
стратегiю створення рекомбiнантних ДНК дJIя
цiлеспряNIованого коI{струrованFIя бiологi.tних
агентi в.

ПРН06. Знати та оцiнIоватрI ocHoBHi методичнi
прийоми культивуванI{я еукарiотрtчних клiтин
тваринного та рослинного походжеFIня, розроб;тяти
HoBi технологiТ iх застосування у наукових r{iлях,
медI,tцинi, сiльському госtlодарствi тошо.
l],PHO7. VIаr"и навички вlадiленFIя, iдентифiкацiI,
зберiгання,, культивуваI{ня'' iмvrобi:riзацiт

7 - Програшlнi резyльтати навчання
IIрограNIнi резул ьтати навчан ня
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пох(ивIIих середовиIJ-1, обирати оптима.шънi методи
аналiзу, влтлiлення та очишеt{ня tdi:ll,ового
шрод)rкту, викорис]"овуIо чи суrасrri бiотехнологiчtri
методи та прийоми, притаманнi певному напряму
бiотехнологii.
ПРН08. Плlанувати та управляти науково*
дослiдними, науково-технiчними таlабо
виробничлIми проектаI\4I,t у галузi бiотехнологiТ,
базуrочись на сучаснLIх теFI/Iенцiях розвитку науки,
1,ех Hi ки,га cycll i.ltbcl-Ba.

Г]РН09. BMiT,tl розроСl;lятрl' обгрунтовувати та
застосовуватI,I N4етодI.r та ,засоби захLIсту л}одини та
навколишнъого середовиtца вiд небезпечFIих

факторiв техногеI{FIого та бiологi.lt*ого
походження 

"

ПРН 10. Угrроваджувати найбiльш ефек"гивнi
бiотехнологiчнi N,IетOди та приl)iоп,ttl у практL{LIну
виробничу дiяrr ън icTb на ocнoBi оцiнки
еdэективностi передових бiотехнологiiл та
врахування загальнI{х теFIденцiй розвитку }toBiTHix
бiотехноJтогiй у провiдних краТнах.
ПРНl1. Вiлъно спi.llкуватися усно i гtисьмово
державною та irrозепдною I\4oBaI\{I.I, обговорювати з

фахiвцями i rlе(lахiвцяпди резуJIьтати /{ослiд>лсень,

iнновацiТ таlабо управrIiнtля виробництвON4 i

бiотехr{ологiТ.
ПРН l2. ЗнаходI{ти гtеобхiлrrу iн(lормацiкl у
науковiй та доRiднI4кOвiеr лri,гературi., елекl-роннt{х
базOх, iнших джереJIах iпформацiТ., сltliнrовдти ТТ

релевантнiс,l,ъ та достовiрп iс,гъ 
"

ПРН 13. Оцiнювати актуа-цънiсть ll0cJIi;tlKpaHиx
на},кових проблеп,t, придатнiсr"ь вiдоI\4I{х наукоtsих
пце,годiв для Тх досJI i;tжен }{я на ocHoBi а}{аJIiзу

наявних даних та публiкацiй у провiдних
виданFIях.
ПРН 14. ЗдiйснюватI{ змiстову llocтaнoBкy задаLI

оптимiзацiТ в галузi бiотехнологiТ та бiоiнжеtrерii,
Тх (эорп,лалiзацiю, обир ати прилатнi N,rетоди

розв'язаlння таких задаLI i сlтрип,{уtsат}{ Тх розв'язки
iз :lаданиN{ ступеt.{еN{ "го.лностi,

IIРН l 5. Vlа,ги LIaBI,ILIKtrI IIJIаtIуваI{ня,гil виконання
експериментаJIьнр{х ilослi;lжень як особисто, так i у
KoлeKTttBi, крLtтиt{ного аналiзу отрI4маI{их

результатiв; осРормленtIя резуJIътатiв дослiджеFIъ у
виглядi звi,гу' науковоТ пуб"гriкацiТ, презентацiТ на
наукових та iнших :]аходах.
ПРН l6. Розумiти цiлi, завдання та I\4етOди

освiтнъоТ дiялъFIостi у виrrtiй освi,гi. вмiти
проводитI{ ocHoBHi види нАвчаJlьн}{х занять.
ПРIJ l 7. Розумiти принцtIпи та N4етодLr i мати
I{авиI{ки розробки ,га управлiнгtя науковими i
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пдiжнародI{ими.
ПР[{ i 8. I\{ати навички розробки i реалiзацiТ
iнновацiйrrих проеttтiв та комерцiалiзацiТ.

8 - Ресурсне забезпечення реалiзацii програми
Специфiчнi хар актеристики
кадрового забезпечення

Навчально-виховний процес забезпечують
на)rково-педагогiчнi працiвники ННЦ "Iнстит)rг
бiологiТ та медицини" , висококвалidэiкованi
спеt{iа-шiстрt науково-дослiдних установ НАН
УкраIни, спiвробiтн ики бiотехноJlогi.lних
виробництв та пiдприемств з досвiдом
дослiдницъкоТ, управлiнськоi або iнновацiйноТ

роботи у галузi бiотехнологiТ, шо забезпечитъ
необхiдну якiстъ пiдготовItи магiстрiв
бiотехнологii та бiоiнженерiТ.

Специфiчнi характеристи ки
N{ атерiал ьно-техн iчн ого забез п ечен н я

Використ?lння об.;lаднаFIня в науково-дослiдних
"lrабораторiях (Ko]vIIIJleKctle обладнання для

розробки oTpI{ ман ня тА характерист}{крI
бiотехнологi.lних продуктiв рiзного похо/lнtення за

свосю структуроrо та сЬупкцiяI\4и; I1овний комплекс
хроматоI,рафiчноI очLIстки (сучаснi хрома,т,ограtРи.,

повний спектр хроматограсР iчн их Hocii'B)'
аналiтI4чних N,Iанiп 1zлlяцi й з бiл ко виI\4и ,га

гIептL{дними t\4oJIeKyJlaMpI (електросllорети,tнирi.,
iп,lунохiмiчний, функцiональгlий аналiзl.л iз
застосуванням сучасr{ого tlбладнання дllя lД, 2Д
електрофорезу' iмуFIоблотингу' обладнАнttя., ш],0

аналiзус оптичFIу густI.{ну, флуоресценttiкl гА

специфiчнi параметри бiлок-бiлкових взасNiIодrй);

комплекс обладнання для дослiдження
моJIекулярних вJIаст}{востей (П ЦР та iH,) та
мiкробiо"rrог,iчну cKJIa/toBy" 1,а спеtIифiчнiс"гь
д_tOсJriджуван и х (мiкробiолоr,iчнi
ана:riзатори закритого типу), наявнiстъ системи
лtiофiлiзацiT та лабораторiй для клiтиI{FIих
дослiджень дозволяс N{одел}овати повний
виробничий цикл розробки бiотехноJIогiчних
гrродуктiв бiлкового походження; lloвHa
облаштованiстъ доllом iхсниN{ контрольно-вимiрнрrvr
облалнанням та систеI\,tою t]одогtiлготовки
дозволяс працювати на piBHi сучасних лабораторiй
та бiотехнологiчних об'сктiв рiзtло го

фркцiоналъного направлення), необхiдного
технiчного забезпечення, укомплектованого
засобами обчислювальноl' та мультимедiйноТ
технiки, прикладними програмами.

Специфiчнi хар актерIIсти ки
iнфорплацili Hoгo,га н авчально-
методичного забезп ечення

Навчалънi дисLILIплiнtа забезшечеFIi курсами лекцiй,
авторсъкимL{ розробками на)rково-педагогiчних
rrрацiвникiв yHiBepcprTeTy (наявt-tiсть електронrlсlТ
бiблiотеки r{I{Ц <<Iнститут бiологii та медицини>>),

надастъся доступ ло повIIотекстових баз даних
(C[JL online, SCOPUS, BioOrre), комп'Fотерних
систем дJIя iнтерактивноТ гriдготоRкрI студентiв
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vСloudPoint Zero. Перевiрка на академiчний
плагiат проводиться засобами Науково-
консультацiйного цеFIтру Киiвсъкого
нацiоналъного унiверситету iMeHi Тараса
Шевченка.

9 - Академi.lна мобiльнiсть
Нацiональна кредитн а N{обiл ьнiс-гь Г[рограмоrо неп ередбач ено
Мiжснаролна кредитна мобiльнiсть Програ.мо[о непередбачено
Навчанrlя iнозеN{них здобувачiв
виtцоi ocBiTlt

На загальни,к пiдставах украiнською мовою

|7



2. IIЕрвлIк компонЕнт oCBITHbo_HAyKoBoI прогрАми тА ix
ЛОГIЧНА ПОСЛIДОВНIСТЪ

2.1 Перелiк компонент ОП
Код Hl д Компоненти ocBlTl{boi програм}{

(навчалънi дисциплiни, KypcoBi проекти (роботи),
практики, квалiфiкацiйна робота)

кiлькiсть
кредI4тiв

Форма
шiдсумкового

контрол}о
1 2 n

J 4

обов'язковi коNlпоненти оrI
ок1 М[етодологiя та орга}{iзацiя наукових дослiдженъ з

основами iнтелектуальноТ власностi
3,0 iспит

ок 2, IIросРесiйна та коргIор ативна етика 3,0 залiк
ок 3. Фiлософсъкi проблеN{и сучасного природознавства 3,0 iспит
ок 4. Основи пiдпрLIсN{ ни L(TBa 3,0 залiк
ок 5. Lоклiнiчний аналiз продуктiв бiотехно"llогii 5,0 залiк
ок 6. Iнновацiйне бiзнес-планування наукових розробок 5,0 iспит
ок 7. Геномiка 5,0 iспит
ок в. Патентне законодавство 3,0 залiк
ок 9. Iшrунобiотехнолог,iТ 5,0 lспит
ок 10. N4олекуJIярн i механiзN,{и внугрiшньоклiтинноТ

регуляцiТ та керування бiосинтезом
1,0 lсI]ит

ок 11 IнфорN{ацiйнi технологiТ в науцi та виробництвi 5'0 iспит
ок |2. lVIаркетинг, менеджмент та iнновацiТ в бiотехнологii 4,0 залiк
ок 13. Нан об iocTpyкTypн i технологii 5,0 залiк
ок 14. Педагсlгiка виrrtоТ шкоJIи 3'0 залiк
ок l5. Курсова робота t,0 диференцrйi

ований
за:riк

ок 16" Виробни.tа практика з,0 диференцiй
ований
залiк

ок |1 
" Виробнича переддиплом}{а практика 8,0 диференцrй

ованирi
залiк

ок 18" Виrrускна квалiфiкачiйна робота 19,0 захист
загальниi t обсяг обов'язкових комIIонент; 87,0 кредитiв €КТС

Вибiрковi компоненти ОП *

Щuсьluп,цiнt",t вiлъно zo вuбор1l сmуd енпха
(з псрелiком дl,rсциплiн стулент рIоже ознtlйомитI4ся в сlсобис,го\4у
кабiнетi у сис"гемi авто\4атизацiТ КНУ iMeHi ]"apacil lllcBLIcHKt}
<<l'r,itot,t>>)

3 3,0 4 iспити,
3 залiклt

Загальний обсяг вибiркових I(оN{понент: 33 крели,гiв СКТС
злглльЕ lий оБсяг oCBITHboi прогрлми 120 кредцитiв €КТС

* Згiдно з л-.п. 2.2.2-2,2.7 <Положення про порядок реалiзачiI студентами Киiвського наr(iонального унiверс1lтету
iMeHi Тараса Шевченка права на вiльний вибiр дисциплiн> злобувачi tlсвi,ги мають безушловне право обрати
навчадьнi дисциплiни з обов'язкових та вибiркових частин навчадьних планiв iнших сгlецiальностей ,гого самого

рiвня, а за умови погодження iз деканом факультету / лиректоропr iнсгитру - з програм iншого рiвня.
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ФормА АтЕстАцri здоБувАчIв виlцоi освlти
Атестацiя випус;кникiв ocBiTHboT програми <Бiотехнологiя> за спецiальнiстю

N9162 <Бiотехнологii та бiоiнженерiя> проводиться у [V ceMecTpi у формi комплексного iспиту
за спецiальнiстю та захисту квалiфiкацiйноТ роботи, завершу€ться видачею документу
встановленого зразка про присудження ступеня магiстра iз присвоснням кваJтiфiкацiТ: магiстр
бiотехно:rогiТ та бiоiнженерiТ. Атестацiя здiйснюсться вiдкрито i публiчно.

ГIроведення Ko.|Itl_IeK(,Hclecl ic,ttutllv за спецiальнiстtо передбачас гlеревiрку оволодiння:
ПрограмlIими результатами навtIаtiня (ПРН):

ПРН02. Зпа,ги вir,чизняне та мi;кнародне законодавство у сферi авторського права. Вмiти
захищати свою iнтелектуальну власнiсть та унriiiати пору,lllснь iнтслеtt-гуальноТ власностi iнших
осiб.
ЛРН05. Знати молекулярну органiзацiю та регуляцiю експресiТ генiв, реплiкачii, рекомбiнацiТ та
репарачii. рестрикчii та модифiкацii геttетичного матерiалу у про- та eyKapioTiB. стратсгiю
створення рекомбiнантних ДНК для цiлеспрямоваFIого конструювання бiологiчних агентiв.
ПРН06. Знати та оцiнювати ocHoBHi методичнi прийоми культивування еукарiотичних клtiтин
тваринного та рослинного походження, розробляти HoBi технсlлlогiТ Тх застосуваЕIня у наукових
цiлях, пледицинi, сiльському господарствi тощо.
llPHl4. Здiйснювати змiстову постановку задач оt-lтимiзаrtiТ в галузi бiоr,ехнс1.1lогiТ та
бiоiнженерii, iх формалiзацiю, обирати придатнi методи розв'язагtгIя таких задач i отримувати iх
розв'язки iз заданим ступенем точностi,
ПРН15. Мати навиr{ки планрання та виконання експериментальних дослiджень як особисто,
так i у колектлlвi, критичного аналiзу отримани.х результатiв; офоlrмлення ре:зультатiв
дослiджень у виглядi звir,у, науковоТ публiкашii, презентацii на наукових ,га jнших заходах.
ГtРНl8. Мати навL{чки розробки i реалiзашiТ iнновацiiiних просктiв та кt_lмерlliа.гliзаrцiТ,

Захист квалi ф i к at4 iйн oi' р о (l olll lt передбачас перев ip ку о вол одi н ня,
Програпrними результатами навчання (ПРН):

tIРН03. Здiйснювати технiltо-економiчнi розрахунки проектно-конструкторських рiшень та
аналiзувати та оrцiнювати iх ефективнiсть, екологiчнi та соцlальнi наслiдки,
ПРН04. Вмiти обирати та застосовувати найбirrьш прlrдатнi методи ма,гематичногtr
модеJIювання та оптимiзацli при розробленнi науково-техtriчних проектiв.
ПРНOб" Знатрt та оцiнюватI,I ocHoBHi методи.tнi прийоми куль,гивування еукарitlтичних клiтиrt
тваринного та росл1.Iнного походження, розробляти HoBi ,гехнологii Тх застосування у наукових
цiлях, медицинi, сiльському господарствi тощо.
ПРН07. IVIа,ги навички видiленltя, iдентифiкацii, зберiгання, культ,Ilв).вання, iммобiлiзацiТ
бiологiчних агеltтiв, здiйснювати оптимiзацiю поживних середов14tц, обирати оптимальнi
методи аналi,зу, видiлеllня та очищеItня цiльового продукту. вIII(ористовуIочи cylacHi
бiотехнологi.Iнi методи та прийоми, прIIтаманнi певнtlму напряму бiотехнологii.
ПРН08. Il.шаrIувати та управляти науково-дослiдними, науково-технi.lними таlабо виробничими
проектами у галузi бiотехнологii, базуючись на с)л]асних ,генденцiях 

розвитку Ha}r<Il, технiки та
суспiльства.
ПРН09. Вмiти розробляти, обrрунтовувати та застосовува,ги мето/lи та засоби захисту Jlюдини
та навколишнього середовища вiд небезпечrtих факторrв техногенI{ого ],а бiологiчнсlго
походження.
ПРН10. Упроваджувати Irайбiльш ефективнi бiотехtlологiчнi пtетоди та прийсlмlл у практичну
виробни.Iу. дiяльнiсть на ocIIoBi оцiнкlл ефективгtостi передових бiотехнологiй т,а врахування
загальних тенленцiй розвитку HoBiTHix бiотехнологiй у провiднltх краТнах.
ПРНl2. Знаходити необхiдну iнформачiю у науковiй та довiдниковiй лiтературi, e.i,reKTp()HHI{x

базах, iнших дяtерелах irrформацii, оцiнювати ii релевантнiс,гь 
,га дос,говiрнiсть.
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ПРНlЗ. Оцiнlовати актуальнiсть дослiджуваt-tlлх Ftаукових проблем, придатнiсть вiдомих
Ilаукових методiв для ix дослiдження на ocHoBi аналiзу наявних даних та публiкачiй у провiдних
виданнях.
ПРН15. Мати навички плануваrIня та виконання експериментальтtих дослiджень як особисто,
так i у колективi, критиtIного аналiзу t;триманих результатiв; оформлення результатiв
дослiджень у вигJIядi звiту, науковоТ публiкаuii, презентацiТ на гrаукових та iншtих заходах.

Професiйlrа квалiфiкаtltя (22l 1.2 бiотехнолог) може бути присвосна окремим рittlенням
екзаменацiйноi KoMicii за умови дотриманIiя вимог: а) прохолженням виробничих lIрактик за

програNIою пiдготовки з оцiнками не нижче 75 балiв; б) успiшного оволодiння
компетентностямI{ блоку дисциплiн вiльного вибору студента за програмою пiдготовки З

оцiнками не н}lжче 75 балiвl в) отримання на атестацiТ ot{iHKll не нижLIе 75 балiв та захtIстом
квалiфiкацiйноТ робо,ги (за професiйною квалiфiкаrriсю) з оцiнкоttl tle нижче 75 балiв.
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4 . МАТРИЦЯ ВIДПОВIДНОС TI ПРОГРАIUНИХ КОМПЕТЕНТНОС ТЕИ
компонЕнтАм oCBIT,Hboi прогрАми
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5. МАТРИЦЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЪТАТIВ
НАВЧАННЯ (ПРЦ ВIДПОВIДНИМИ КОМПОНЕНТАМИ OCBITHЬOI

прогрАми
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