


ПЕРЕДМОВА 

Розроблено на основі стандарту вищої освіти України за другим (магіс-

терським) рівнем вищої освіти в галузі знань 16 Хімічна та біоінженерія, за 

спеціальністю 161 Хімічні технології та інженерія, затвердженого і введеного 

в дію наказом Міністерства освіти і науки України від 04.08.2020 № 1004 про-

ектною групою у складі:  

керівник проектної групи (гарант освітньо-професійної програми):  

Скородумова Ольга Борисівна, професор кафедри спеціальної хімії та 

хімічної технології, д.т.н.;  

члени проектної групи: 
Тарахно Олена Віталіївна, начальник кафедри спеціальної хімії та хіміч-

ної технології к.т.н., доцент; 

Чиркіна Марина Анатоліївна, доцент кафедри спеціальної хімії та хіміч-

ної технології, к.т.н; 

Трегубов Дмитро Георгійович, доцент кафедри спеціальної хімії та хімі-

чної технології, к.т.н., доцент; 

Калугін Володимір Дмитрович, професор кафедри спеціальної хімії та 

хімічної технології, д.х.н., професор. 

 

 



1 Профіль освітньо-професійної програми «Радіаційний та хімічний  

захист» зі спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія»  

1 – Загальна інформація 

Повна назва закладу 

вищої освіти та струк-

турного підрозділу 

Національний університет цивільного захисту України 

Факультет оперативно-рятувальних сил 

Кафедра спеціальної хімії та хімічної технології 

Ступінь вищої освіти 

та назва кваліфікації 

мовою оригіналу 

Магістр з хімічних технологій та інженерії  

Офіційна назва освіт-

ньої програми 

Освітньо-професійна програма «Радіаційний та хімічний захист» 

підготовки магістра за спеціальністю 161 «Хімічні технології та 

інженерія» галузь знань 16 «Хімічна та біоінженерія» 

Тип диплому та обсяг 

освітньої програми 

Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС 

 

Наявність акредитації МОН України, 

Україна 

до 01.07.2024 р. 

Цикл/рівень HPK України – 7 рівень 

Передумови Наявність ступеня бакалавра 

Мова(и) викладання  українська 

Термін дії освітньої 

програми 

5 років 

Інтернет-адреса пос-

тійного розміщення 

опису освітньої про-

грами 

www.nuczu.edu.ua 

2 – Мета освітньо-професійної програми 

Підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні задачі і проблеми хімічних технологій 

та інженерії, хімічного та радіаційного захисту, що передбачає проведення досліджень 

таздійснення інновацій і характеризується невизначеністю умов і вимог  

3 – Характеристика освітньо-професійної програми 

Предметна область 

(галузь знань, спеціа-

льність) 

Технологічні процеси і апарати сучасних хімічних виробництв, 

поняття, категорії, концепції, принципи хімічних технологій, 

процесів та апаратів хімічних виробництв. Технології хімічної 

промисловості, фізико-хімічні методи досліджень, методи мо-

делювання, оптимізації, прийняття рішень та проектування хі-

мічних процесів та апаратів, методи планування та обробки ре-

зультатів експериментів. Методи та способи щодо запобігання 

та ліквідації аварійних ситуацій, пов’язаних зі зберіганням, ви-

робництвом, переробкою та транспортуванням небезпечних 

речовин і матеріалів. 

Орієнтація програми Програма базується на загальновідомих наукових результатах 

із врахуванням особливостей підготовки фахівців з питань хі-

мічної технології, технології радіаційного та хімічного захисту 

Фокус програми: 

загальна/спеціальна 

Спеціальна. Акцент на здатності здійснювати дослідницьку та 

професійну діяльність у виробничій та науково-дослідній сферах, 

пов’язаних з технологіями радіаційного та хімічного захисту 

Особливості програми Професійний та дослідницький характер підготовки з радіацій-

ного та хімічного захисту 

 

 



4 – Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до праце-

влаштування 

Керівник (технолог, хімік) виробничих підрозділів у харчовій, 

хімічній переробній, енергетичній галузях промисловості, фа-

рмації, транспорті та сільському господарстві; хімік; інженер-

лаборант; інженер-технолог (хімічні технології); інженер-

дослідник; інженер з підготовки виробництва; інженер з охо-

рони навколишнього середовища; молодший науковий співро-

бітник (галузь інженерної справи), начальник (завідувач) хімі-

ко-радіометричної лабораторії, начальник служби радіаційного 

та хімічного захисту, інженер з радіаційної безпеки, інженер з 

радіаційної та хімічної розвідки, інженер-радіолог  

Подальше навчання Продовження здобуття вищої освіти на третьому (освітньо-

науковому) рівні вищої освіти. Набуття додаткових кваліфіка-

цій в системі освіти дорослих. 

5 – Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

Студентоцентроване навчання, що проводиться у формі лекцій, 

практичних занять, семінарів, консультацій з викладачами, са-

мостійного навчання за індивідуальними завданнями, виконан-

ня курсових робіт на основі підручників, посібників, періодич-

них наукових видань та використання мережи Internet, посиле-

ної практичної підготовки та підготовки кваліфікаційної (магі-

стерської) роботи. 

Система оцінювання Поточні звіти, усні презентації, поточний контроль, лаборатор-

ні звіти, заліки, усні та письмові екзамени, захист звіту з прак-

тики, стажування, захист курсових робіт, захист кваліфікацій-

ної магістерської роботи за визначеними критеріями. 

6 – Програмні компетентності 

Інтегральна компете-

нтність 

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми з хімічних тех-

нологій та інженерії, хімічного та радіаційного захисту або у 

процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або 

здійснення інновацій і характеризується невизначеністю умов і 

вимог. 

Загальні компетент-

ності 

К1. Здатність генерувати нові ідеї  (креативність) 

К2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

К3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з рі-
зних джерел. 

Спеціальні (фахові, 

предметні) компетен-

тності   

К4. Здатність досліджувати, класифікувати і аналізувати показ-

ники якості хімічної продукції, технологічних процесів і облад-

нання хімічних виробництв. 

К5. Здатність організовувати і управляти хіміко-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 існу-

ючих  та/або розробки нових технологій і обладнання хімічних 

виробництв. 

К7. Здатність використовувати сучасне спеціальне наукове об-

ладнання та програмне забезпечення при проведенні експериме-

нтальних досліджень і здійсненні дослідно- конструкторських 

розробок у сфері хімічних технологій та інженерії. 



К8. Здатність до прогнозування та оцінки ризиків на хімічних 

виробництвах 

К9. Здатність до організації та керування діяльністю підрозділів, 

які виконують заходи щодо запобігання і реагування на надзви-

чайні ситуації техногенного характеру 

К10. Здатність до організації робіт щодо проведення оцінки ра-

діаційного та хімічного стану об’єкта 

К11. Здатність до організації та проведення аварійно-

рятувальних робіт з радіаційного та хімічного захисту на хіміч-

ному виробництві у надзвичайних ситуаціях 

К12. Здатність застосовувати знання щодо поводження з радіоа-

ктивними матеріалами під час виникнення надзвичайних ситуа-

цій 

К13. Здатність розробляти та створювати системи екологічної 

безпеки для проектів попередження, контролю, локалізації та 

ліквідації екологічно небезпечних ситуацій 

К14. Здатність і готовність до розробки нових і удосконалення 

існуючих методів проектування технологічних процесів 

К15. Здатність до роботи з нормативними документами у сфері 

радіаційного, хімічного і біологічного захисту.  

К16. Здатність застосовувати на практиці норми законодавства 

щодо охорони праці на виробництві та під час виконання дій за 

призначенням 

7 – Програмні результати навчання 

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 облад-

нання виробництв хімічних речовин та матеріалів на їх основі, систематизувати, аналізу-

вати та оцінювати відповідну інформацію. 

ПР3. Організовувати свою роботу і роботу колективу в умовах промислового виробниц-

тва, 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 обгово-

рення 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 пра-

вових аспектів. 

ПР7. Здійснювати у науково-технічній літературі, патентах, базах даних, інших джере-

лах пошук необхідної інформації з хімічної технології, процесів і обладнання вироб-

ництв хімічних речовин та матеріалів на їх основі, систематизувати, аналізувати та оці-

нювати відповідну інформацію. 

ПР8. Організовувати діяльність щодо правового регулювання забезпечення безпеки у 
надзвичайних ситуаціях. 

ПР9. Розробляти плани локалізації та ліквідації аварійних ситуацій та аварій, визначати 
основні напрями забезпечення техногенної безпеки об’єктів та технологій. 

ПР10. Визначати необхідну кількість фахівців, спеціалізованої техніки та обладнання 
для проведення робіт щодо ліквідації надзвичайних ситуацій за наявності небезпечних 
хімічних та радіаційних речовин та виконання операції по локалізації аварій. 



ПР11. Організувати роботи щодо знешкодження та/або утилізації твердих, рідких та га-
зоподібних відходів та викидів, використовуючи знання основних методів знешкоджен-
ня небезпечних хімічних речовин та апаратурно-технологічних схем та обладнання на 
хімічному виробництві. 

ПР12. Організувати та керувати роботами з ліквідації надзвичайних ситуацій за наявнос-
ті небезпечних хімічних та радіаційних речовин та виконувати операції з локалізації ава-
рій, розробляти плани локалізації та ліквідації аварійних ситуацій та аварій. 

ПР13. Визначати умови безпечної роботи з радіоактивними речовинами, обирати засоби 
для забезпечення індивідуальної і колективної безпеки та використовувати відповідні 
прилади та пристрої, планувати та організовувати деконтамінацію фахівців та населення 
під час ліквідації аварій на радіаційно-небезпечних на об’єктах 

ПР14. Приймати правильні та юридично обґрунтовані рішення щодо притягнення осіб до 
адміністративної відповідальності за порушення норм радіаційного та хімічного захисту 

ПР15. Проводити розрахунки для оцінювання можливостей виникнення і розвитку над-
звичайних ситуацій техногенного характеру за участю небезпечних речовин та матеріа-
лів радіаційного, хімічного та біологічного походження.  

ПР 16. Планувати та організовувати проведення спеціального оброблення під час лікві-
дації аварій техногенного характеру з урахуванням законодавства щодо охорони праці 
на виробництві. 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове 

забезпечення 

У викладанні навчальних дисциплін обов’язкової та вибіркової ча-

стини змісту навчання беруть участь доктори наук, професори, ка-

ндидати наук, доценти, які мають досвід практичної, наукової та 

педагогічної роботи.  

Матеріально- 

технічне 

забезпечення 

Передбачає наявність:  

 технічних та наочних засобів навчання, вимірювальних приладів; 

 комп’ютерного класу для проведення командно-ділових ігор з 

прогнозування та реагування на наслідки надзвичайних ситуацій 

хімічного та радіаційного походження; 

 навчального підрозділу оперативно-рятувальної служби; 

 навчально-тренувальної бази: навчальних споруд (спортзал, 

спортивний майданчик); навчального майданчику для роботи з 

приладами розвідки, дозиметричного контролю, аварійно-

рятувальним інструментом, обладнанням та оснащенням, засобами 

дегазації та дезактивації об’єктів і територій.  

Інформаційне та 

навчально-

методичне 

забезпечення 

Освітній процес з обов’язкових дисциплін забезпечується методи-

чними комплексами дисциплін, що складаються з підручників, ме-

тодичних розробок до практичних занять, лабораторних практику-

мів, методичних вказівок до самостійної роботи здобувачів, мето-

дичних матеріалів до курсового проектування, прототипів розроб-

ки курсових проектів, екзаменаційних та тестових запитань різної 

складності (для самоперевірки, для іспитів, для тренінгів) тощо.  

 

 



2 Перелік компонент освітньо-професійної програми  

та їх логічна послідовність 

2.1 Перелік компонент освітньо-професійної програми 
 

Код ком-

поненти 

Компоненти освітньо-професійної програми  
(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), 

практики, кваліфікаційна робота) 

Кіль-

кість 

креди-

тів 

Форма під-

сумкового 

контролю 

Обов’язкові компоненти освітньо-професійної програми 

Обов’язкові загальні компоненти 

ОК 1 Менеджмент у виробництві 3,5 диф.залік 

ОК 2 Методологія та організація наукових досліджень 4 екзамен, 

курс. робота 

ОК 3. Метрологія, сертифікація та патентознавство 3 диф. залік 

ОК 4 Іноземна мова для міжнародних тестів 3 екзамен 

Обов’язкові професійні компоненти 

ОК 5 Автоматичні системи управління в хімічних виробни-

цтвах  

5 екзамен 

ОК 6 Правове регулювання діяльності у сфері радіаційного, 

хімічного і біологічного захисту 

4 екзамен 

ОК 7 Прогнозування та оцінка ризиків на хімічно небезпеч-

них виробництвах 

3,5 екзамен 

ОК 8 Організація та планування захисту населення та тери-

торій від наслідків надзвичайних ситуацій на радіа-

ційно та хімічно  небезпечних об’єктах  

6,0 екзамен, 

диф.залік 

курс. робота 

ОК 9 Організація аварійно-рятувальних робіт з радіаційного 

та хімічного захисту в надзвичайних ситуаціях 

6,0 диф.залік , 

екзамен 

ОК 10 Поводження з радіоактивними матеріалами 3,5 диф.залік 

ОК 11 Промислова безпека сучасних виробничих технологій 5 екзамен, 

курс.робота 

ОК 12 Технологія, обладнання і проектування природоохо-

ронних систем 

4,5 диф.залік 

екзамен 

ОК 13 Охорона праці у хімічному виробництві 3 диф.залік 

ОК 14 Переддипломна практика (стажування) 6 диф.залік 

ОК 15 Виконання та захист кваліфікаційної роботи 6  

Загальний обсяг обов’язкових компонент: 66 

Загальний обсяг вибіркових компонент*: 24 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 90 

 

*
 
 Відповідно до Положення про організацію освітнього процесу в Національному 

університеті цивільного захисту України здобувач вищої освіти має право обирати будь-яку 

навчальну дисципліну за спеціальністю або з інших спеціальностей, за якими здійснюється 

освітня діяльність в університеті. 



2.2 Структурно-логічна схема освітньо-професійної програми 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



3 Форма атестації здобувачів вищої освіти 

Випускна атестація здобувачів вищої освіти проводиться на основі ана-

лізу успішності навчання, оцінювання якості вирішення випускниками задач 

діяльності, що передбачені даною освітньо-професійною програмою  та рівня 

сформованості компетентностей.  

Нормативна форма випускної атестації –захист кваліфікаційної роботи. 

 

4 Відповідність навчальних дисциплін програмним компетентностям  

та результатам навчання 

Компетентності, 
якими повинен 

оволодіти  
здобувач 

Програмні результати навчання 
Найменування 

навчальних 
дисциплін, практик 

К1. Здатність гене-
рувати нові ідеї 
(креативність) 

ПР1. Критично осмислювати наукові кон-
цепції та сучасні теорії хімічних процесів та 
хімічної інженерії, застосовувати їх при 
проведенні наукових досліджень та ство-
ренні інновацій. 

ОК1. Менеджмент у 
виробництві 
ОК2 .Методологія та 
організація наукових 
досліджень 
ОК14. Переддипломна 
практика (стажування) 
ОК15. Виконання та 
захист кваліфікаційної 
роботи 

К2. Здатність за-
стосовувати знання 
у практичних ситу-
аціях. 

ПР3. Організовувати свою роботу і роботу 
колективу в умовах промислового виробни-
цтва, проектних підрозділів, науково-
дослідних лабораторій, визначати цілі і ефе-
ктивні способи їх досягнення, мотивувати і 
навчати персонал. 
ПР5. Вільно спілкуватися державною та 
іноземною мовами усно і письмово для об-
говорення і презентації результатів профе-
сійної 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. 

ОК2. .Методологія та 
організація наукових 
досліджень 
ОК4. Іноземна мова 
для міжнародних тес-
тів 
ОК6. Правове регулю-
вання діяльності у 
сфері радіаційного, хі-
мічного і біологічного 
захисту 
ОК8. Організація та 
планування захисту 
населення та територій 
від наслідків надзви-
чайних ситуацій на ра-
діаційно та хімічно  
небезпечних об’єктах  
ОК15. Виконання та 
захист кваліфікаційної 
роботи 

К3. Здатність до 
пошуку, оброблен-
ня та аналізу інфо-
рмації з різних 
джерел. 

ПР2. Здійснювати пошук необхідної інфор-
мації з хімічної технології, процесів і обла-
днання виробництв хімічних речовин та ма-
теріалів на їх основі, систематизувати, ана-
лізувати  та оцінювати  відповідну інформа-
цію. 
ПР5. Вільно спілкуватися державною та 
іноземною мовами усно і письмово для об-
говорення і презентації результатів профе-
сійної діяльності, досліджень та проектів. 

ОК2. Методологія та 
організація наукових 
досліджень 
ОК4. Іноземна мова 
для міжнародних тес-
тів  
ОК15. Виконання та 
захист кваліфікаційної 
роботи 



Компетентності, 
якими повинен 

оволодіти  
здобувач 

Програмні результати навчання 
Найменування 

навчальних 
дисциплін, практик 

ПР7. Здійснювати  у науково-технічній лі-
тературі, патентах, базах даних, інших дже-
релах пошук необхідної інформації з хіміч-
ної технології, процесів і обладнання виро-
бництв хімічних речовин та матеріалів на їх 
основі, систематизувати, аналізувати та оці-
нювати відповідну інформацію. 

К4. Здатність дос-
ліджувати, класи-
фікувати і аналізу-
вати показники 
якості хімічної 
продукції, техноло-
гічних процесів і 
обладнання хіміч-
них виробництв. 

ПР1. Критично осмислювати наукові кон-
цепції та сучасні теорії хімічних процесів та 
хімічної інженерії, застосовувати їх при 
проведенні наукових досліджень та ство-
ренні інновацій. 

ОК3. Метрологія, сер-
тифікація та патентоз-
навство 
ОК12. Технологія, об-
ладнання і проекту-
вання природоохорон-
них систем 
ОК 15. Виконання та 
захист кваліфікаційної 
роботи 

К5. Здатність орга-
нізовувати і управ-
ляти хіміко-
технологічними 
процесами в умо-
вах промислового 
виробництва та  в 
науково-дослідних 
лабораторіях з ура-
хуванням соціаль-
них, економічних 
та екологічних ас-
пектів. 

ПР3. Організовувати свою роботу  і роботу 
колективу в умовах  промислового вироб-
ництва, проектних підрозділів, науково-
дослідних лабораторій, визначати цілі і ефе-
ктивні способи їх досягнення, мотивувати і 
навчати персонал. 

ОК 5. Автоматичні си-
стеми управління в хі-
мічних виробництвах 
ОК 8. Організація та 
планування захисту 
населення та територій 
від наслідків надзви-
чайних ситуацій на ра-
діаційно та хімічно  
небезпечних об’єктах  
ОК9. Організація ава-
рійно-рятувальних ро-
біт з радіаційного та 
хімічного захисту в 
надзвичайних ситуаці-
ях 
ОК10. Поводження з 
радіоактивними мате-
ріалами 
ОК11. Промислова 
безпека сучасних ви-
робничих технологій 
ОК13. Охорона праці у 
хімічному виробництві 

К6. Здатність вико-
ристовувати ре-
зультати наукових 
досліджень і дослі-
дно-
конструкторських 
розробок для вдос-
коналення існую-
чих  та/або розроб-
ки нових техноло-
гій і обладнання 
хімічних вироб-
ництв. 

ПР4. Оцінювати технічні  і економічні хара-
ктеристики  результатів наукових дослі-
джень, дослідно-конструкторських розро-
бок, технологій та обладнання хімічних ви-
робництв. 
ПР6. Розробляти та реалізовувати проекти  в 
сфері хімічних технологій та дотичні до неї 
міждисциплінарні проекти з урахуванням 
соціальних, економічних, екологічних та 
правових аспектів. 

ОК1. Менеджмент у 
виробництві  
ОК5. Автоматичні сис-
теми управління в хі-
мічних виробництвах 
ОК12. Технологія, об-
ладнання і проекту-
вання природоохорон-
них систем 
ОК15. Виконання та 
захист кваліфікаційної 
роботи 



Компетентності, 
якими повинен 

оволодіти  
здобувач 

Програмні результати навчання 
Найменування 

навчальних 
дисциплін, практик 

К7. Здатність вико-
ристовувати сучас-
не спеціальне нау-
кове обладнання та 
програмне забезпе-
чення при прове-
денні експеримен-
тальних дослі-
джень  і здійсненні 
дослідно- констру-
кторських  розро-
бок у сфері хіміч-
них технологій та 
інженерії. 

ПР5. Вільно спілкуватися державною та 
іноземною мовами усно і письмово для об-
говорення і презентації результатів профе-
сійної діяльності, досліджень та проектів. 

ОК4. Іноземна мова 
для міжнародних тес-
тів 
ОК7. Прогнозування та 
оцінка ризиків на хімі-
чно небезпечних виро-
бництвах 
ОК14. Переддипломна 
практика (стажування) 
ОК15. Виконання та 
захист кваліфікаційної 
роботи 

К8. Здатність до 
прогнозування та 
оцінки ризиків на 
хімічних виробни-
цтвах 

ПР15. Проводити розрахунки для оціню-
вання можливостей виникнення і розвитку 
надзвичайних ситуацій техногенного харак-
теру за участю небезпечних речовин та ма-
теріалів радіаційного, хімічного та біологіч-
ного походження. 

ОК7. Прогнозування та 
оцінка ризиків на хімі-
чно небезпечних виро-
бництвах 

К9. Здатність до 
організації та керу-
вання діяльністю 
підрозділів, які ви-
конують заходи 
щодо запобігання і 
реагування на над-
звичайні ситуації 
техногенного хара-
ктеру 

ПР9. Розробляти плани локалізації та лікві-
дації аварійних ситуацій та аварій, визнача-
ти основні напрямки забезпечення техно-
генної безпеки об’єктів та технологій. 

ОК8. Організація та 
планування захисту 
населення та територій 
від наслідків надзви-
чайних ситуацій на ра-
діаційно та хімічно  
небезпечних об’єктах 

К10. Здатність до 
організації робіт 
щодо проведення 
оцінки радіаційно-
го та хімічного 
стану об’єкта 

ПР10. Визначати необхідну кількість фахів-
ців, спеціалізованої техніки та обладнання 
для проведення робіт щодо ліквідації над-
звичайних ситуацій за наявності небезпеч-
них хімічних та радіаційних речовин та ви-
конання операції по локалізації аварій. 

ОК8. Організація та 
планування захисту 
населення та територій 
від наслідків надзви-
чайних ситуацій на ра-
діаційно та хімічно  
небезпечних об’єктах 

К11. Здатність до 
організації  та  про-
ведення аварійно-
рятувальних робіт  
з радіаційного та 
хімічного захисту 
на хімічному виро-
бництві у надзви-
чайних ситуаціях 

ПР11. Організувати роботи щодо знешко-
дження та/або утилізації твердих, рідких та 
газоподібних відходів та викидів, викорис-
товуючи знання основних методів знешко-
дження небезпечних хімічних речовин та 
апаратурно-технологічних схем та облад-
нання на хімічному виробництві. 
ПР12. Організувати та керувати роботами з 
ліквідації надзвичайних ситуацій за наявно-
сті небезпечних хімічних та радіаційних ре-
човин та виконувати операції з локалізації 
аварій, розробляти плани локалізації та лік-
відації аварійних ситуацій та аварій. 

ОК9. Організація ава-
рійно-рятувальних ро-
біт з радіаційного та 
хімічного захисту в 
надзвичайних ситуаці-
ях 

К12. Здатність за-
стосовувати знання 
щодо поводження з 
радіоактивними 

ПР11. Організувати роботи щодо знешко-
дження та/або утилізації твердих, рідких та 
газоподібних відходів та викидів, викорис-
товуючи знання основних методів знешко-

ОК10. Поводження з 
радіоактивними мате-
ріалами 



Компетентності, 
якими повинен 

оволодіти  
здобувач 

Програмні результати навчання 
Найменування 

навчальних 
дисциплін, практик 

матеріалами під 
час виникнення 
надзвичайних си-
туацій 

дження небезпечних хімічних речовин та 
апаратурно-технологічних схем та облад-
нання на хімічному виробництві. 
ПР13. Визначати умови безпечної роботи з 
радіоактивними речовинами, обирати засо-
би для забезпечення індивідуальної і колек-
тивної безпеки та використовувати відпові-
дні прилади та пристрої, планувати та орга-
нізовувати деконтамінацію фахівців та на-
селення під час ліквідації аварій на радіа-
ційно-небезпечних на об’єктах 

К13. Здатність роз-
робляти та створю-
вати системи еко-
логічної безпеки 
для проектів попе-
редження, контро-
лю, локалізації та 
ліквідації екологіч-
но небезпечних си-
туацій 

ПР15. Проводити розрахунки для оціню-
вання можливостей  виникнення і розвитку 
надзвичайних ситуацій техногенного харак-
теру за участю небезпечних речовин та ма-
теріалів радіаційного, хімічного та біологіч-
ного походження 

ОК11. Промислова 
безпека сучасних ви-
робничих технологій 

К14. Здатність і го-
товність до розроб-
ки  нових і удоско-
налення існуючих 
методів проекту-
вання  технологіч-
них  процесів 

ПР11. Організувати роботи щодо знешко-
дження та/або утилізації твердих, рідких та 
газоподібних відходів та викидів, викорис-
товуючи знання основних методів знешко-
дження небезпечних хімічних речовин та 
апаратурно-технологічних схем та облад-
нання на хімічному виробництві. 

ОК12. Технологія, об-
ладнання і проекту-
вання природоохорон-
них систем 

К15. Здатність до 
роботи з норматив-
ними документами 
у сфері радіаційно-
го, хімічного і біо-
логічного захисту.  

ПР8. Організовувати діяльність щодо пра-
вового регулювання забезпечення безпеки у 
надзвичайних ситуаціях 
ПР14. Приймати правильні та юридично об-
ґрунтовані рішення щодо притягнення осіб 
до адміністративної відповідальності за по-
рушення норм радіаційного та хімічного за-
хисту 

ОК6. Правове регулю-
вання діяльності у 
сфері радіаційного, хі-
мічного і біологічного 
захисту 

К16. Здатність за-
стосовувати на 
практиці норми за-
конодавства щодо 
охорони праці на 
виробництві та під 
час виконання дій 
за призначенням 

ПР 16. Планувати та організовувати прове-
дення спеціального оброблення під час лік-
відації аварій техногенного характеру з ура-
хуванням законодавства щодо охорони пра-
ці на виробництві. 

ОК13.  Охорона праці 
у хімічному виробниц-
тві 

 



5 Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам  

освітньо-професійної програми 
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К 1 Х Х            Х Х 

К 2  Х  Х  Х  Х       Х 

К 3  Х  Х           Х 

К 4   Х         Х   Х 

К 5     Х   Х Х Х Х  Х   

К 6 Х    Х       Х   Х 

К 7    Х   Х       Х Х 

К 8       Х         

К 9        Х        

К10        Х        

К11         Х       

К12          Х      

К13           Х     

К14            Х    

К15      Х          

К16             Х   

 

 

6 Матриця забезпечення програмних результатів навчання відповідними 

компонентами освітньо-професійної програми 

 

 

О
К

 1
  
  
  

 

О
К

 2
 

О
К

 3
 

О
К

 4
 

О
К

 5
 

О
К

 6
 

О
К

 7
 

О
К

 8
 

О
К

 9
 

О
К

 1
0

 

О
К

 1
1

 

О
К

 1
2

 

О
К

 1
3

 

О
К

 1
4

 

О
К

 1
5

 
ПР01 Х Х Х         Х  Х Х 

ПР02  Х  Х           Х 

ПР03  Х  Х Х Х  Х Х Х Х  Х  Х 

ПР04 Х    Х       Х   Х 

ПР05  Х  Х  Х Х Х      Х Х 

ПР06 Х Х  Х Х Х  Х    Х   Х 

ПР07  Х  Х           Х 

ПР08      Х          

ПР09        Х        

ПР10        Х        

ПР11         Х Х  Х    

ПР12         Х       

ПР13          Х      

ПР14      Х          

ПР15       Х    Х     

ПР16             Х   

 

  



7. Матриця відповідності визначених стандартом компетентностей  

дескрипторам НРК 

Класифікація  

компетентностей 

(результатів на-

вчання)за НРК 

Знання 

Зн1. Спеціалізовані 

концептуальні 

знання, що вклю-

чають сучасні нау-

кові здобутки у 

сфері професійної 

діяльності або га-

лузі знань і є осно-

вою для оригіналь-

ного мислення та 

проведення дослі-

джень. 

Зн2 Критичне 

осмислення про-

блем у галузі та на 

межі галузей знань.  

Уміння 

Ум1 Спеціалізовані 

уміння/навички 

розв’язання проблем, 

необхідні для прове-

дення досліджень 

та/або провадження 

інноваційної діяльнос-

ті з метою розвитку 

нових знань та проце-

дур. 

Ум2 

Здатність інтегрувати 

знання та розв’язувати 

складні задачі  у ши-

роких або мультидис-

циплінарних контекс-

тах. 

Ум3. Здатність 

розв’язувати проблеми  

у нових або незнайо-

мих середовищах за 

наявності неповної або 

обмеженої інформації 

з урахуванням аспектів 

соціальної та етичної 

відповідальності. 

Комунікація 

К1. Зрозуміле 

і недвозначне 

донесення 

власних 

знань, висно-

вків та аргу-

ментації до 

фахівців і 

нефахівців, 

зокрема, до 

осіб, які на-

вчаються. 

Відповідальність 

та автономія 

АВ1. Управління 

робочими або на-

вчальними проце-

сами, які є склад-

ними, непередба-

чуваними та потре-

бують нових стра-

тегічних підходів.  

АВ2. Відповідаль-

ність за внесок до 

професійних знань 

і практики та/або 

оцінювання резуль-

татів діяльності 

команд та колекти-

вів. 

АВ3. Здатність 

продовжувати на-

вчання з високим 

ступенем автоно-

мії. 

Загальні компетентності 

К1 Зн 1 Ум 2   

К2 Зн 2 Ум 3   

К3 Зн 2 Ум 1   

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності 

К4  Ум 2   

К5   К 1 АВ 2 

К6  Ум 2  АВ1 

К7  Ум 1  АВ 3 

К8  Ум 3 К 1 АВ1 

К9  Ум 3 К1 АВ1 

К10 Зн1 Ум3  АВ1 

К11  Ум3  АВ2 

К12 Зн1 Ум2 К1 АВ2 

К13  Ум 2  АВ1 

К14 Зн1 Ум1 К1 АВ2 

К15 Зн1  К1  

К16  Ум3 К1 АВ2 
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