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I Преамбула
Стандарт вищої освіти України: другий (магістерський) рівень вищої
освіти, галузь знань 16 Хімічна та біоінженерія, спеціальність 161 Хімічні
технології та інженерія.
Затверджено і введено в дію Наказом Міністерства освіти і науки України
від 04.08.2020 р. № 1004.
Стандарт розроблено членами підкомісії зі спеціальності 161 Хімічні
технології та інженерія Науково-методичної комісії 9 з інженерії сектору вищої
освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України.
Розробники стандарту:
Сангінова Ольга
кандидат технічних наук, доцент, заступник декана з
Вікторівна
навчально-методичної
роботи
хіміко-технологічного
голова підкомісії
факультету Національного технічного університету
України «Київський політехнічний інститут»
Сарібєкова
доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри
Діана Георгіївна
хімічних технологій, експертизи та безпеки харчової
заступник
продукції
Херсонського
національного
технічного
голови підкомісії
університету
Бойченко Сергій
доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри
Валерійович
екології навчально-наукового інституту екологічної
секретар
безпеки Національного авіаційного університету
підкомісії
Атаманюк
доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри
Володимир
хімічної інженерії Національного університету «Львівська
Михайлович
політехніка»
Варлан
кандидат хімічних наук, доцент, завідувач кафедри хімії та
Костянтин
хімічної технології Дніпропетровського національного
Єлисейович
університету імені Олеся Гончара
Зайчук
доктор технічних наук, доцент, декан факультету
Олександр
обладнання і технології скла, кераміки, будівельних
Вікторович
матеріалів та харчових виробництв Державного вищого
навчального закладу «Український державний хімікотехнологічний університет»
Тульський
доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри
Геннадій
технічної
електрохімії
Національного
технічного
Георгійович
університету «Харківський політехнічний інститут»
Стандарт розглянуто та схвалено членами науково-методичної підкомісії
161 Хімічні технології та інженерія Науково-методичної комісії 9 з інженерії
сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки
України, протокол № 2 від 23.01.2017 р.
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Стандарт розглянуто на засіданні сектору вищої освіти Науковометодичної ради Міністерства освіти і науки України, протокол № 2 від
17.04.2019 р.
Фахову експертизу стандарту проводили:
Барсуков
доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри
В'ячеслав
електрохімічної
енергетики
та
хімії
Київського
Зіновійович
національного університету технологій і дизайну
Кожухар
Володимир
Якович

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри
технології неорганічних речовин і екології Одеського
національного політехнічного університету

Хома
Мирослав
Степанович

доктор технічних наук, професор, завідувач відділу
корозійного розтріскування металів Фізико-механічного
інституту ім. Г.В. Карпенка НАН України

Методичну експертизу стандарту проводили:
Скиба Юрій
доктор педагогічних наук, доцент, завідувач відділу
Андрійович
інтеграції вищої освіти і науки Інституту вищої освіти
НАПН України
Таланова
доктор педагогічних наук, с.н.с., доцент, менеджер з
Жаннета
аналітичної роботи Національного Еразмус+ офісу в
Василівна
Україні
Стандарт розглянуто Федерацією роботодавців України та Українською
асоціацією хімічної та харчової інженерії.
Стандарт розглянуто після надходження всіх зауважень і пропозицій та
схвалено на засіданні підкомісії зі спеціальності 161 Хімічні технології та
інженерія Науково-методичної комісії 8 з інженерії сектору вищої освіти
Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України.
Стандарт погоджено з Національним агентством із забезпечення якості
вищої освіти, протокол № 14 від 23.04.2020 р.
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ІІ Загальна характеристика
Другий (магістерський) рівень
Рівень вищої
освіти
Ступінь вищої Магістр
освіти
16 Хімічна та біоінженерія
Галузь знань
Спеціальність 161 Хімічні технології та інженерія
Інституційна (очна (денна, вечірня), заочна, дистанційна);
Форми
дуальна.
навчання
Магістр з хімічних технологій та інженерії за спеціалізацією
Освітня
(зазначити спеціалізацію за наявності)
кваліфікація
Кваліфікація в Ступінь вищої освіти – Магістр
Спеціальність – 161 Хімічні технології та інженерія
дипломі
Спеціалізація – (вказується за наявністю)
Об’єкти вивчення та діяльності – технологічні процеси і
Опис
апарати сучасних хімічних виробництв.
предметної
Цілі навчання – підготовка фахівців, здатних розв’язувати
області
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
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.
Продовження навчання на третьому рівні вищої освіти.
Академічні
Набуття додаткових кваліфікацій в системі освіти дорослих.
права
випускників
Професійна діяльність в галузі хімічної інженерії.
Працевлаштування
випускників
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ІІІ Обсяг кредитів ЄКТС, необхідних для здобуття другого
(магістерського) ступеня вищої освіти;
– для освітньо-професійної програми становить 90 кредитів ЄКТС;
– для освітньо-наукової програми становить 120 кредитів ЄКТС, з них
обсяг дослідницької (наукової) компоненти обов’язково складає 36 кредитів
ЄКТС.
Мінімум 35% обсягу освітньої програми має бути спрямовано на
забезпечення результатів навчання за спеціальністю 161 Хімічні технології та
інженерія, визначених Стандартом вищої освіти.
Практика має складати не менше 6 кредитів ЄКТС.
IV Перелік компетентностей випускника
Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми хімічних
Інтегральна
компетентність технологій та інженерії або у процесі навчання, що
передбачає проведення досліджень та/або здійснення
інновацій і характеризується невизначеністю умов і вимог.
К1. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
Загальні
К2. Здатність застосовувати знання у практичних
компетентності
ситуаціях.
К3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу
інформації з різних джерел.
К4. Здатність досліджувати, класифікувати і аналізувати
Спеціальні
показники якості хімічної продукції, технологічних
(фахові,
процесів і обладнання хімічних виробництв.
предметні)
К5. Здатність організовувати і управляти хімікокомпетентності
технологічними процесами в умовах промислового
виробництва та в науково-дослідних лабораторіях з
урахуванням соціальних, економічних та екологічних
аспектів.
К6. Здатність використовувати результати наукових
досліджень і дослідно-конструкторських розробок для
вдосконалення існуючих та/або розробки нових технологій
і обладнання хімічних виробництв.
К7. Здатність використовувати сучасне спеціальне
наукове обладнання та програмне забезпечення при
проведенні експериментальних досліджень і здійсненні
дослідно-конструкторських розробок у сфері хімічних
технологій та інженерії.
Додатково для освітньо-наукових програм
К8. Здатність
планувати
і
виконувати
наукові
дослідження у галузі хімічної інженерії.
К9. Здатність
здійснювати
науково-педагогічну
діяльність у закладах вищої освіти.
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V Нормативний зміст підготовки здобувачів
сформульований у термінах результатів навчання

вищої

освіти,

ПР1. Критично осмислювати наукові концепції та сучасні теорії хімічних
процесів та хімічної інженерії, застосовувати їх при проведенні наукових
досліджень та створенні інновацій.
ПР2. Здійснювати пошук необхідної інформації з хімічної технології,
процесів і обладнання виробництв хімічних речовин та матеріалів на їх
основі, систематизувати, аналізувати та оцінювати відповідну інформацію.
ПР3. 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.
ПР4. Оцінювати технічні і економічні характеристики результатів наукових
досліджень, дослідно-конструкторських розробок, технологій та обладнання
хімічних виробництв.
ПР5. Вільно спілкуватися державною та іноземною мовами усно і письмово
для обговорення і презентації результатів професійної діяльності, досліджень
та проектів.
ПР6. Розробляти та реалізовувати проекти в сфері хімічних технологій та
дотичні до неї міждисциплінарні проекти з урахуванням соціальних,
економічних, екологічних та правових аспектів.
ПР7. 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.
Додатково для освітньо-наукових програм
ПР8. Планувати та виконувати експериментальні і теоретичні дослідження в
сфері хімічних технологій і інженерії, формулювати і перевіряти гіпотези,
аргументувати висновки, презентувати результати досліджень.
ПР9. Розробляти і викладати спеціальні дисципліни з хімічних технологій і
інженерії у закладах вищої освіти.
VІ Форми атестації здобувачів вищої освіти
Атестація здійснюється у формі публічного захисту
Форми атестації
кваліфікаційної роботи.
здобувачів вищої
освіти
Кваліфікаційна робота має передбачати розв’язання
Вимоги до
складної задачі або проблеми хімічних технологій та
кваліфікаційного
інженерії, що передбачає проведення досліджень
роботи
та/або здійснення інновацій і характеризується
невизначеністю умов і вимог.
Кваліфікаційна робота має бути оприлюднена на
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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.
VII Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості
вищої освіти
Система забезпечення закладами вищої освіти якості освітньої діяльності
та якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості) передбачає
здійснення таких процедур і заходів:
1) визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти;
2) здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм;
3) щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і
педагогічних працівників закладу вищої освіти та регулярне оприлюднення
результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти, на
інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб;
4) забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і науковопедагогічних працівників;
5) забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього
процесу, у тому числі самостійної роботи студентів, за кожною освітньою
програмою;
6) забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного
управління освітнім процесом;
7) забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені
вищої освіти та кваліфікації;
8) забезпечення дотримання академічної доброчесності працівниками
закладів вищої освіти та здобувачами вищої освіти, у тому числі створення і
забезпечення функціонування ефективної системи запобігання та виявлення
академічного плагіату;
9) інших процедур і заходів.
Система забезпечення закладом вищої освіти якості освітньої діяльності
та якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості) за його
поданням оцінюється Національним агентством із забезпечення якості вищої
освіти або акредитованими ним незалежними установами оцінювання та
забезпечення якості вищої освіти на предмет її відповідності вимогам до
системи забезпечення якості вищої освіти, що затверджуються Національним
агентством із забезпечення якості вищої освіти.
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VIII Вимоги професійних стандартів (у разі їх наявності)
Повна
назва
Професійного
стандарту, його реквізити та
(або) посилання на документ
Особливості Стандарту вищої
освіти, пов’язані з наявністю
певного Професійного стандарту
IX Перелік рекомендованих джерел:
А. Офіційні документи:
1. Закон «Про вищу освіту» - http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18.
2. Закон «Про освіту» - http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145-19.
3. Національний класифікатор України: Класифікатор професій
ДК 003:2010. – https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va327609-10
4. Національна
рамка
кваліфікацій,
2011
–
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п.
5.
Перелік
галузей
знань
і
спеціальностей,
2015
–
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-п.
6.
Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої
освіти, затверджені Наказом Міністерства освіти і науки України від 01 червня
2016 р. № 600 (зі змінами) [Електронний ресурс]. – режим доступу:
https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/naukovo-metodichna-rada-ministerstvaosviti-i-nauki-ukrayini/metodichni-rekomendaciyi-vo
7.
Б. Корисні посилання:
1. TUNING (для ознайомлення зі спеціальними (фаховими)
компетентностями
та
прикладами
стандартів
–
http://www.unideusto.org/tuningeu/.
2. Національний глосарій 2014 – http://erasmusplus.org.ua/korysnainformatsiia/korysni-materialy/category/3-materialy-natsionalnoi-komandyekspertiv-shchodo-zaprovadzhennia-instrumentiv-bolonskoho-protsesu.html?start=80
3.
Рашкевич Ю.М. Болонський процес та нова парадигма вищої
освіти
–
http://erasmusplus.org.ua/korysna-informatsiia/korysnimaterialy/category/3-materialy-natsionalnoi-komandy-ekspertiv-shchodozaprovadzhennia-instrumentiv-bolonskoho-protsesu.html?start=80
4. Розвиток системи забезпечення якості вищої освіти в Україні:
інформаційно-аналітичний
огляд
–
http://erasmusplus.org.ua/korysnainformatsiia/korysni-materialy/category/3-materialy-natsionalnoi-komandyekspertiv-shchodo-zaprovadzhennia-instrumentiv-bolonskoho-protsesu.html?start=80
5. Розроблення освітніх програм: методичні рекомендації –
http://erasmusplus.org.ua/korysna-informatsiia/korysni-materialy/category/3materialy-natsionalnoi-komandy-ekspertiv-shchodo-zaprovadzhennia-instrumentivbolonskoho-protsesu.html?start=80
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6. ESG
–
https://ihed.org.ua/wpcontent/uploads/2018/10/04_2016_ESG_2015.pdf
7. ISCED
(МСКО)
2011
–
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-standardclassification-of-education-isced-2011-en.pdf
8. ISCED-F
(МСКО-Г)
2013
–
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-standardclassification-of-education-fields-of-education-and-training-2013-detailed-fielddescriptions-2015-en.pdf
9. Manual to Accompany the International Standard Classification of
Education 2011 - http://uis.unesco.org/en/topic/international-standard-classificationeducation-isced

Генеральний директор директорату
вищої освіти та освіти дорослих

Олег ШАРОВ
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Пояснювальна записка
Стандарт вищої освіти містить компетентності, що визначають специфіку
підготовки магістрів зі спеціальності 161 Хімічні технології та інженерія та
результати навчання, які висвітлюють знання, уміння, навички, способи
мислення, погляди, цінності, інші особисті якості, які можна ідентифікувати,
спланувати, оцінити і виміряти та які особа здатна продемонструвати після
завершення освітньої програми. Вони узгоджені між собою та відповідають
дескрипторам Національної рамки кваліфікацій (НРК). Таблиця 1 показує
відповідність визначених Стандартом компетентностей та дескрипторів НРК. В
таблиці 2 показана відповідність результатів навчання компетентностям.
Заклад вищої освіти самостійно визначає перелік дисциплін, практик та
інших видів навчальної діяльності, необхідний для набуття означених
Стандартом компетентностей. Наведений в Стандарті перелік компетентностей
і результатів навчання не є вичерпним. Заклади вищої освіти при формуванні
освітніх програм можуть вказувати додаткові компетентності і результати
навчання.
Заклад вищої освіти має право вводити додаткові форми атестації
здобувачів вищої освіти.

12
Таблиця 1
Матриця відповідності визначених Стандартом компетентностей /
результатів навчання дескрипторам 8-го рівня НРК
Класифікація
компетентностей
(результатів
навчання) за
НРК

К1
К2
К3
К4
К5
К6
К7
К8
К9

Знання
Зн1 Спеціалізовані
концептуальні
знання, що
включають сучасні
наукові здобутки у
сфері професійної
діяльності або
галузі знань і є
основою для
оригінального
мислення та
проведення
досліджень.
Зн2 Критичне
осмислення
проблем у галузі та
на межі галузей
знань.

Уміння
Ум1 Спеціалізовані
уміння/навички розв’язання
проблем, необхідні для
проведення досліджень та/або
провадження інноваційної
діяльності з метою розвитку
нових знань та процедур.
Ум2 Здатність інтегрувати
знання та розв’язувати складні
задачі у широких або
мультидисциплінарних
контекстах.
Ум3 Здатність розв’язувати
проблеми у нових або
незнайомих середовищах за
наявності неповної або
обмеженої інформації з
урахуванням аспектів
соціальної та етичної
відповідальності.

Комунікація
К1 Зрозуміле і
недвозначне
донесення
власних знань,
висновків та
аргументації до
фахівців і
нефахівців,
зокрема, до
осіб, які
навчаються

Загальні компетентності
Зн1
Ум2
Зн2
Ум3
Зн2
Ум1
Спеціальні (фахові) компетентності
Ум2
К1
Ум2
Ум1
Ум1
К1

Відповідальність та
автономія
АВ1 Управління
робочими або
навчальними
процесами, які є
складними,
непередбачуваними та
потребують нових
стратегічних підходів.
АВ2 Відповідальність
за внесок до
професійних знань і
практики та/або
оцінювання
результатів діяльності
команд та колективів
АВ3 Здатність
продовжувати
навчання з високим
ступенем автономії.

АВ2
АВ1
АВ3
АВ1
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+
+
+

К9

К7

К6

К5

К4

К3

+

К8

ПР1
ПР2
ПР3
ПР4
ПР5
ПР6
ПР7
ПР8
ПР9

К2

К1

Таблиця 2
Матриця відповідності визначених Стандартом результатів навчання та
компетентностей
Компетентності
Інтегральна компетентність
Результат
Загальні
Спеціальні (фахові, предметні)
и
компетентності
компетентності
навчання

+
+

+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+
+

+

