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Освітньо-професійна програма «Хімічні технології та інженерія» для підготовки
фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 161 «Хімічні
технології та інженерія» розроблена відповідно до Закону України «Про вищу освіту»
від 01.07.2014 р. № 1556-VII, Постанов Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р.
№1341 «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій», від 30.12.2015 р. №
1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів
освіти», методичних рекомендацій «Розроблення освітніх програм. Методичні
рекомендації» (2016 р.).
Освітньо-професійна програма визначає передумови доступу до навчання,
орієнтацію та основний фокус програми, обсяг кредитів Європейської кредитної
трансферно-накопичувальної системи (ЄКТС), необхідний для здобуття освітнього
ступеню бакалавра, перелік загальних та спеціальних (фахових) компетентностей,
нормативний і варіативний зміст підготовки фахівця, сформульований у термінах
результатів навчання та вимоги до контролю якості вищої освіти.
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І Профіль освітньої програми «Хімічні технології та інженерія» зі
спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія»
1 – Загальна інформація
Повна назва вищого
навчального закладу та
структурного
підрозділу
Ступінь вищої освіти
та назва кваліфікації
мовою оригіналу
Офіційна назва
освітньої програми
Тип диплому та обсяг
освітньої програми
Наявність акредитації
Цикл/рівень програми
Передумови
Мова викладання
Термін дії освітньої
програми
Інтернет-адреса
постійного розміщення
опису освітньої
програми

Харківський національний університет будівництва
та архітектури.
Кафедра загальної хімії.
Перший (бакалаврський) рівень; бакалавр з
хімічних технологій та інженерії
Хімічні технології та інженерія
Диплом бакалавра, одиничний; 240 кредитів ЄКТС;
термін навчання – 3 роки 10 місяців
Відсутня
НРК України – 7 рівень; EQF-LLL – 6 рівень;
FQ-ЕНЕА – перший цикл
Наявність повної загальної середньої освіти
Українська
3 роки 10 місяців
www.kstuca.kharkov.ua

2 – Мета освітньої програми
Підготовка фахівців, здатних розв'язувати складні спеціалізовані задачі та
практичні проблеми, що пов'язані з розробкою, виробництвом, дослідженням
та сертифікацією будівельних полімерних композиційних матеріалів та
виробів на їх основі, а також відповідних технологічних процесів.
3 – Характеристика освітньої програми
Галузь знань
Спеціальність
Предметна область

16 «Хімічна та біоінженерія»
161 «Хімічні технології та інженерія»
Об’єкти вивчення та діяльності – технологічні
процеси і апарати виробництв хімічних речовин, а
також матеріалів та виробів на їх основі.
Теоретичний зміст предметної області – поняття,
закономірності та методи математики, фізики та
хімії, що використовуються в хімічній інженерії;
моделювання
та
фізико-хімічні
основи
виробництва хімічної продукції; концептуальні
засади
реалізації
технологічних
процесів;
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Орієнтація освітньої
програми
Основний фокус
освітньої програми та
спеціалізації
Особливості програми

розрахунок та конструювання машин та апаратів
хімічної промисловості.
Методи та методики аналізу сировини, проміжних
і цільових продуктів; технології підготовки і
переробки традиційної та альтернативної сировини
у кінцевий продукт; методи моделювання об’єктів і
процесів хімічної інженерії.
Інструменти та пристрої для аналізу сировини,
проміжних і цільових продуктів та контролю
технологічного процесу; основне і допоміжне
обладнання відповідних технологічних процесів.
Освітньо-професійна програма базується на
загальновідомих положеннях та результатах
сучасних досліджень з хімічних технологій для
виробництва будівельних полімерних композитів.
Підготовка освітньо-професійних кадрів у галузі
хімічної технології будівельних полімерних
композиційних матеріалів.
Освітня
програма
бакалавра
передбачає
теоретичну,
практичну
та
розрахунковопроектувальну підготовку; виконання курсових
робіт,
проектів,
доповідей;
узагальнення
результатів розрахунків, виконання креслень та
захист бакалаврської кваліфікаційної роботи у
формі дипломного проекту.

4 – Придатність випускників
до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність до
працевлаштування

Подальше навчання

Випускники спеціальності 161 «Хімічні технології
та інженерія» за спеціалізацією «Технології
будівельних полімерних композитів» мають
високий рівень теоретичної підготовки, спеціальні
знання, поглиблену спеціалізовану фахову
підготовку, що дозволяє займати такі первинні
посади за кодами Класифікатора професій ДК 0032010: 2142 – технолог (будівельні матеріали); 2146
– інженер-технолог (хімічні технології); 3111 –
технік-технолог; технік-лаборант (хімічні та
фізичні дослідження); 3112 – технік-технолог
(виробництво будівельних виробів і конструкцій);
3116 – технік (хімічні технології); технік-лаборант
(хімічні виробництва)
Можливість навчання за програмою другого
(магістерського) рівня вищої освіти циклу FQEHEA, 7 рівня EQF-LLL та 8 рівня HPK України

СВО СТП ХНУБА 236-2017

5 – Викладання та оцінювання
Викладання та
навчання

Оцінювання

Форма атестації
здобувача вищої освіти

Студентсько-орієнтоване навчання, що
проводиться у формі лекцій, семінарів, практичних
занять, консультацій із викладачами, самостійного
навчання за індивідуальними завданнями,
виконання курсових робіт на основі підручників,
посібників, періодичних наукових видань та
використання глобальної мережі Internet.
Система оцінювання з кожної навчальної
дисципліни, включає поточний, модульний
(відповідно до визначеного змістового модуля) та
підсумковий (семестровий) контроль результатів
навчання, виконання курсових проектів (робіт),
оцінювання результатів захисту звітів з практик і
державну атестацію.
Поточний контроль здійснюється протягом
семестру
під
час
проведення
лекційних,
практичних, лабораторних, семінарських занять і
семестрових консультацій у вигляді: усного,
фронтального та індивідуального опитувань;
письмових
контрольних
робіт;
тестування;
колоквіумів; індивідуальних навчально-дослідних
завдань; рефератів; есе.
Модульний контроль проводиться з урахуванням
нарахованих балів при поточному контролі за
відповідні змістові модулі і має на меті інтегровану
оцінку результатів навчання студента після
вивчення матеріалу з логічно завершеної частини
навчальної дисципліни – модуля.
Підсумковий контроль у вигляді: курсових робот
(проектів). Курсова робота (проект) – це окремий
модуль, що оцінюється як самостійний вид
навчальної роботи студента.
Підсумковий (семестровий) контроль проводиться
у формі екзамену або заліку (диференційованого
заліку).
Державна атестація у формі захисту
кваліфікаційної бакалаврської роботи.
Атестація випускників освітньої програми
спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія»
проводиться у формі захисту кваліфікаційної
бакалаврської роботи та завершується видачею
документа встановленого зразка про присудження
йому ступеня бакалавра із присвоєнням
кваліфікації бакалавр з хімічних технологій та
інженерії.
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6 – Програмні компетентності
Інтегральна
компетентність

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані
задачі та практичні проблеми з хімічних технологій
та інженерії у процесі навчання, що передбачає
застосування певних теорій та методів хімічної
інженерії і характеризується комплексністю та
невизначеністю умов.

Загальні
компетентності
(ЗК)

ЗК-1. Здатність застосовувати знання у практичних
ситуаціях.
ЗК-2. Здатність планувати та управляти часом.
ЗК-3. Знання та розуміння предметної області і
професійної діяльності.
ЗК-4. Здатність спілкуватися державною мовою як
усно, так і письмово.
ЗК-5. Здатність спілкуватися іноземною мовою.
ЗК-6. Навички використання
комунікаційних технологій.

інформаційних

і

ЗК-7. Цінування та повага різноманітності та
мультикультурності.
ЗК-8. Навики здійснення безпечної діяльності.
ЗК-9. Визначеність
і
наполегливість
поставлених завдань і взятих обов’язків.

щодо

ЗК-10. Прагнення до збереження навколишнього
середовища.
ЗК-11. Вміння виявляти, ставити та вирішувати
проблеми.
ЗК-12. Здатність вчитися і оволодівати сучасними
знаннями.
Спеціальні (фахові,
предметні)
компетентності (СК)

СК-1. Здатність продемонструвати знання і
розуміння основних фактів, концепцій,
принципів і теорій, що належать до хімічної
інженерії.
СК-2. Здатність використовувати знання, уміння і
навички в галузі природничо-наукових
дисциплін для теоретичного освоєння загальнопрофесійних дисциплін та рішення практичних
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завдань хімічної технології.
СК-3. Здатність використовувати методи
спостереження, опису, ідентифікації,
класифікації об’єктів хімічної технології та
промислової продукції.
СК-4. Здатність застосовувати сучасні уявлення
про механізми і принципи хімічних перетворень
речовин і перетворення енергії в них.
СК-5. Здатність читати, писати і представляти
документи, а також спілкуватися з іншими
фахівцями та вченими іноземною мовою.
СК-6. Здатність використовувати знання та
розуміння загальної хімічної технології,
процесів і апаратів хімічних виробництв для
аналізу, оцінювання і проектування
технологічних процесів і устаткування.
СК-7. Здатність обробляти та інтерпретувати дані,
що належать до хімічної інженерії,
співвідносити їх з відповідними теоріями.
СК-8. Здатність обирати і використовувати
відповідне обладнання, інструменти та методи
для реалізації та контролю хімічних виробництв.
СК-9. Здатність використовувати обчислювальну
техніку та інформаційні технології для
вирішення практичних завдань у галузі хімічної
інженерії.
СК-10. Здатність враховувати комерційний та
економічний контекст при проектуванні
хімічних виробництв.
СК-11. Здатність обробляти результати
експериментів за допомогою сучасних
статистичних методів та програмних засобів
СК-12. Навички безпечного поводження з
хімічними матеріалами, з урахуванням їх
фізичних та хімічних властивостей, у тому
числі, небезпек, пов’язаних з їх використанням.
СК-13. Здатність застосовувати сучасні фізикохімічні методи аналізу та експериментальні
методи дослідження технологічних об’єктів у
промислових і лабораторних умовах, навички
роботи із сучасною вимірювальною
апаратурою.
СК-14. Здатність використовувати професійно
профільовані знання та практичні навички в
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галузі хімічних технологій для створення
будівельних полімерних композиційних
матеріалів різного призначення.
СК-15. Здатність систематичного вивчення та
аналізу науково-технічної інформації,
вітчизняного і закордонного досвіду з хімічних
технологій.
7 – Програмні результати навчання
ПРН-1. Здатність продемонструвати концептуальні знання, розуміння, навички з
математики, природничих наук, інженерної графіки, математичного
моделювання хімічних і хіміко-технологічних процесів на рівні, необхідному
для досягнення інших результатів, передбачених освітньою програмою.
ПРН-2. Здатність застосовувати знання і розуміння з хімії для вирішення
якісних та кількісних проблем хімічної інженерії та технологій.
ПРН-3. Здатність продемонструвати розуміння широкого міждисциплінарного
контексту спеціальності.
ПРН-4. Здатність вирішувати складні спеціалізовані задачі та практичні
проблеми у навчанні та професійній діяльності на основі критичного
осмислення знання основних теорій, принципів, методів і передових
досягнень хімічної інженерії та технологій.
ПРН-5. Здатність розв’язувати складні непередбачувані задачі та проблеми
хімічної інженерії та технологій, що передбачає збирання та інтерпретацію
інформації (даних), вибір методів та інструментальних засобів,
застосування інноваційних підходів.
ПРН-6. Здатність оцінювати вплив технологічних факторів на склад кінцевого
продукту.
ПРН-7. Здатність управляти комплексними діями або проектами, відповідати
за прийняття рішень у непередбачуваних умовах, пояснювати причини
виникнення та оцінювати ризики, пов'язані з використанням хімічних
речовин, методик і технологій.
ПРН-8. Здатність здійснювати пошук літератури, 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-9. Здатність співвідносити результати експериментальних досліджень та
математичного моделювання хімічних і хіміко-технологічних процесів з
відповідними теоріями.
ПРН-10. Здатність досліджувати вплив фізико-хімічних факторів на
властивості об’єкта дослідження або проектування.
ПРН-11. Здатність здійснювати якісний та кількісний аналіз речовин
неорганічного та органічного походження, використовуючи відповідні
методи загальної та неорганічної, органічної, аналітичної, фізичної та
колоїдної хімії.
ПРН-12. Здатність використовувати сучасні інформаційні і комунікаційні
технології для вирішення завдань хімічної інженерії та технологій.
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ПРН-13. Здатність здійснювати техніко-економічне обґрунтування хімічного
виробництва, володіти методами удосконалення технологічного процесу,
розуміти теоретичні та практичні підходи до створення та керування
виробництвом.
ПРН-14. Здатність здійснювати та обґрунтовувати вибір технологічного
обладнання, використовувати системи автоматизованого проектування для
розробки технологічної та апаратурної схеми хіміко-технологічних
виробництв.
ПРН-15. Лабораторні / технічні навички та вміння розробляти і виконувати
експериментальні дослідження та лабораторні вимірювання, інтерпретувати
одержувані дані і робити висновки відповідно до освітньої програми.
ПРН-16. Здатність доносити до фахівців і нефахівців інформацію, ідеї,
проблеми, рішення та власний досвід в галузі хімічної інженерії
державною та однією з основних європейських мов.
ПРН-17. Здатність дотримуватися техніки безпеки на робочому місці.
ПРН-18. Здатність ефективно формувати комунікаційну стратегію
ПРН-19. Здатність до подальшого навчання з високим рівнем автономності.
8. Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове забезпечення

Кількісні та якісні показники рівня наукової та
професійної
активності
науково-педагогічних
працівників, які забезпечують навчальний процес за
освітньою програмою, повністю відповідають
Ліцензійним умовам провадження освітньої
діяльності закладів освіти.
Матеріально-технічне
Кількісні
показники
матеріально-технічного
забезпечення
забезпечення повністю відповідають Ліцензійним
умовам провадження освітньої діяльності закладів
освіти.
Інформаційне та
Обсяг, склад та якість інформаційного та
навчальне-методичне
навчально-методичного забезпечення повністю
забезпечення
відповідають Ліцензійним умовам провадження
освітньої діяльності закладів освіти.
9. Академічна мобільність
Національна кредитна
Положенням університету передбачена можливість
мобільність
національної кредитної мобільності.
Допускається перезарахування кредитів, отриманих
у інших закладів освіти України.
Міжнародна кредитна
Положенням університету передбачена можливість
мобільність
міжнародної кредитної мобільності.
Навчання іноземних
Положенням університету передбачені умови
здобувачів вищої освіти вступу та навчання іноземних здобувачів вищої
освіти.
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2 Перелік компонент освітньо-професійної програми та їх логічна послідовність
Таблиця 2.1 – Перелік навчальних дисциплін та вид контролю за циклами підготовки бакалаврів із
спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія» галузі знань 16 «Хімічна та біоінженерія»
Код н/д
1
ЗП 1
ЗП 2
ЗП 3
ЗП 4
ЗП 5
ЗП 6
ЗП 7
ЗП 8
ЗП 9
ЗП 10
ЗП 11
ЗП 12

ПП 1
ПП 2
ПП 3

Навчальна дисципліна/практика
2
Українська мова (за професійним
спрямуванням)
Історія України та культури
Іноземна мова
Філософія
Фізичне виховання (факультатив)
Основи охорони праці
Правознавство
Політологія
Вища математика
Фізика
Загальна та неорганічна хімія
Органічна хімія
Аналітична хімія та фізико-хімічні
методи аналізу
Поверхневі явища та дисперсні
системи
Хімія високомолекулярних сполук

Академічних
Кількість
годин
кредитів ЄКТC
3
4
1. НОРМАТИВНА ЧАСТИНА
1.1. Цикл загальної підготовки
120
4
120
360
120

4
12
4

120
120
120
390
270
360
270

4
4
4
13
9
12
9

1.2. Цикл професійної підготовки
180
6

Форма підсумк.
Контролю
5

Компетентності
6

Екзамен

ЗК

Екзамен
Екзамен
Екзамен
Залік
Екзамен
Залік
Залік
Екзамен
Екзамен
Екзамен
Екзамен

ЗК
ЗК
ЗК
ЗК
ЗК
ЗК
ЗК
ЗК
ЗК
ЗК
ЗК

Екзамен

СК

120

4

Залік

СК

180

6

Екзамен

СК
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ПП 4
ПП 5

ПП 6

ПП 7
ПП 8
ПП 9
ПП 10
ПП 11

ПП 12
ПП 13

Хімія і фізика полімерних та
композиційних матеріалів
Сучасне обладнання для
виробництва будівельних
полімерних композиційних
матеріалів
Технологія виробництва та
переробки полімерних
композиційних матеріалів
Моделювання та оптимізація
процесів виробництва будівельних
полімерних композиційних
матеріалів
Лакофарбові матеріали в
будівництві
Пожежна безпека будівельних
полімерних композиційних
матеріалів
Економіка підприємства
Організація та управління
виробництвом будівельних
полімерних композиційних
матеріалів
Проектування підприємств з
виробництва будівельних
полімерних композиційних
матеріалів
Нарисна геометрія, інженерна та
комп’ютерна графіка

180

6

Екзамен

СК

180

6

Залік, КР

СК

300

10

Залік, КР

СК

120

4

Екзамен

СК

120

4

Залік

СК

120

4

Залік

СК

150
150

5
5

Екзамен
Екзамен, ВРБ

СК
СК

180

6

Екзамен, ВРБ

СК

150

5

Екзамен

СК
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Метрологія, стандартизація та
сертифікація
Матеріалознавство будівельних
ПП 15 полімерних матеріалів та
композитів
Навчальна ознайомлювальна
ПП 16
практика
ПП 17 Навчальна професійна практика
Виробнича експлуатаційна
ПП 18
практика
Виробнича переддипломна
ПП 19
технологічна практика
ПП 20 Випускна робота бакалавра
Загальний обсяг обов’язкових компонент
ПП 14

ППВ 1

ППВ 2
ППВ 3
ППВ 4

Модифікація будівельних
матеріалів з використанням
полімерів
Модифікація полімерів для
виготовлення виробів різного
функціонального призначення
Захисні покриття та матеріали
Оздоблювальні будівельні
полімерні композиційні матеріали

120

4

Залік

СК

120

4

Залік

СК

90

3

Залік

СК

90
90

3
3

Залік
Залік

СК
СК

90

3

Залік

СК

180
5280

6
176

–

СК

Екзамен

СК

Екзамен

СК

2. ВИБІРКОВА ЧАСТИНА
2.1. Цикл професійної підготовки
120
4

150

5
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ППВ 5
ППВ 6
ППВ 7
ППВ 8
ППВ 9
ППВ 10

ППВ 11

ППВ 12
ППВ 13
ППВ 14

Технологія ізоляційних та
покрівельних матеріалів і виробів
Ізоляційні та покрівельні
будівельні полімерні матеріали

120

4

Екзамен

СК

Процеси та апарати виробництва
будівельних полімерних
композиційних матеріалів
Процеси та апарати будівельної
індустрії

120

4

Залік, КР

СК

Старіння та стабілізація
полімерних композиційних
матеріалів
Довговічність будівельних
полімерних композиційних
матеріалів
Енергозберігаючі технології
виробництва будівельних
полімерних композиційних
матеріалів
Енергозберігаючі технології в
будівництві

120

4

Залік

СК

120

4

Екзамен

СК

Безпека життєдіяльності
Екологія та безпека
життєдіяльності

120

4

Залік

СК
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ППВ 15

ППВ 16

ППВ 17
ППВ 18
ППВ 19
ППВ 20
ППВ 21

ППВ 22

ППВ 23

Контроль та управління
технологічними процесами
виробництва будівельних
полімерних матеріалів
Автоматизовані системи
управління технологічними
процесами виробництва
будівельних полімерних
композитів
Основи наукових досліджень та
технічної творчості
Методи та засоби наукових
досліджень

150

5

Залік, КР

СК

120

4

Залік

СК

Деревинні композиційні
будівельні матеріали
Конструкції з дерева та пластмас

120

4

Залік

СК

Фізико-хімічні методи
дослідження будівельних полімерних композиційних матеріалів

120

4

Залік

СК

120

4

Залік

СК

Технологічні та експлуатаційні
випробування пластмас, клеїв та
герметиків
Полімерні матеріали для
реставрації та відновлення
будівельних конструкцій і споруд
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ППВ 24

ППВ 25

ППВ 26

ППВ 27
ППВ 28
ППВ 29
ППВ 30

Технології ремонту будівель та
споруд з використанням
полімерних композиційних
матеріалів
Вторинна переробка пластмас

120

4

Залік

СК

120

4

Залік

СК

90

3

Залік

СК

90

3

Залік

СК

1920
7200

64
240

Технології виробництва
будівельних полімерних
композиційних матеріалів з
вторинної сировини
Екологія та природоохоронні
технології виробництва
будівельних полімерних
композиційних матеріалів
Екологічна безпека виробництва
будівельних полімерних
композитів
Менеджмент виробництва
будівельних полімерних
композиційних матеріалів
Менеджмент у будівельній справі

ППВ 31 Промислова логістика
ППВ 32 Логістика
Загальний обсяг вибіркових компонент:
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ
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2.2 Структурно-логічна схема освітньо-професійної програми
Іноземна мова

Фізичне виховання

Історія України та культури

I
семе
стр

Іноземна мова

Фізичне виховання

Іноземна мова

Фізичне виховання

Іноземна мова

Фізичне виховання

Основи охорони праці

Філософія

III
семе
стр

Хімія високомолекулярних сполук

IV
семе
стр

Деревинні композиційні будівельні
матеріали
Фізичне виховання
V
семе
стр

VI
семе
стр

Конструкції з дерева та пластмас

Фізичне
виховання

Лакофарбові матеріали в
будівництві

Модифікація будівельних
матеріалів з використанням
полімерів
Модифікація полімерів для
виготовлення виробів різного
функціонального призначення

Захисні покриття та
матеріали
Оздоблювальні будівельні
полімерні композиційні
матеріали

Пожежна безпека
будівельних полімерних
композиційних матеріалів

Фізика

Аналітична хімія та фізикохімічні методи аналізу

Органічна хімія

Поверхневі явища та
дисперсні системи

Органічна хімія

Хімія і фізика полімерних та
композиційних матеріалів

Технологія виробництва та
переробки полімерних
композиційних матеріалів

Фізико-хімічні методи дослідження будівельних
полімерних композиційних матеріалів
Технологічні та експлуатаційні випробування пластмас,
клеїв та герметиків

VII
семе
стр

Загальна та
неорганічна хімія

Вища математика

Сучасне обладнання для виробництва
будівельних полімерних композитів

Процеси та апарати виробництва
будівельних полімерних
композиційних матеріалів
Процеси та апарати будівельної
індустрії

Технологія виробництва та
переробки ПКМ

Навчальна
ознайомлювальна
практика

Інформатика

Матеріалознавство будівельних полімерних
матеріалів та композитів

Вища математика

Метрологія, стандартизація та
сертифікація

Моделювання та оптимізація
процесів виробництва будівельних
полімерних композиційних
матеріалів

Полімерні матеріали для реставрації та
відновлення будівельних конструкцій і
споруд
Технології ремонту будівель та споруд з
використанням полімерних
композиційних матеріалів

Навчальна
професійна
практика

Основи наукових
досліджень та
технічної творчості
Методи та засоби
наукових досліджень

Виробнича
експлуатаційна
практика

Вторинна переробка пластмас

Старіння та стабілізація полімерних
композиційних матеріалів

Енергозберігаючі технології
виробництва будівельних
полімерних композиційних
матеріалів

Контроль та керування технологічними
процесами виробництва будівельних
полімерних композиційних матеріалів

Екологічна безпека виробництва
будівельних полімерних композиційних
матеріалів

Ізоляційні та покрівельні
будівельні полімерні
матеріали

Технології виробництва будівельних
полімерних композиційних
матеріалів з вторинної сировини

Довговічність будівельних полімерних
композиційних матеріалів

Енергозберігаючі технології в
будівництві

Автоматизовані системи управління
технологічними процесами виробництва
будівельних полімерних композиційних
матеріалів

Екологія та природоохоронні технології
виробництва будівельних полімерних
композиційних матеріалів

Виробнича технологічна переддипломна
практика

Випускна робота бакалавра

Менеджмент виробництва
будівельних полімерних
Логістика
Основи охорони праці
Проектування підприємств з виробництва
композиційних матеріалів
будівельних полімерних композиційних
матеріалів
Менеджмент у будівельній
Екологія та безпека
Промислова логістика
справі
життєдіяльності
- практична підготовка, яка ґрунтується на вивчеопередніх теоретичних навчальних дисциплін та формуванні ними відповідних компетентностей та програмних результатів.
Організація та управління
виробництвом будівельних
полімерних композиційних
матеріалів

Нарисна геометрія,
інженерна та
комп’ютерна графіка

Технологія ізоляційних та
покрівельних матеріалів і
виробів
Економіка підприємства
VII
семе
стр

Вища математика
Загальна та неорганічна хімія

Політологія

II
семе
стр

Правознавство

Фізика

Українська мова (за професійним
спрямуванням)
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3 Форма атестації здобувачів вищої освіти
Атестація випускників освітньої програми спеціальності 101 Екологія здійснюється у формі публічного захисту
дипломної роботи бакалавра та завершується видачею документу встановленого зразка про присудження йому ступеня
бакалавра із присудженням кваліфікації: Бакалавр з екології.
Дипломна робота бакалавра передбачає розв’язання комплексної спеціалізованої проектної задачі в сфері захисту
навколишнього середовища.
Захист дипломної роботи відбувається прилюдно на засіданні Екзаменаційної комісії з держаної атестації здобувачів
вищої освіти.
Таблиця 4 – Матриця відповідності визначених освітньою програмою результатів навчання та компетентностей
Компетентності
ІнтегЗагальні компетентності
Програмні
ральна ЗК ЗК ЗК ЗК ЗК ЗК ЗК ЗК ЗК
результати
компе- 1 2 3 4 5 6 7 8 9
навчання
тентність
ПРН 1
+
+ +
ПРН 2
+
+ + +
ПРН 3
+
+
+ +
ПРН 4
+
+ + +
+
ПРН 5
+
+
+
ПРН 6
+
+
+
ПРН 7
+
+ + +
ПРН 8
+
+ + + +
ПРН 9
+
ПРН 10
+
ПРН 11
+
+
ПРН 12
+
+

Спеціальні (фахові) компетентності
ЗК ЗК ЗК
10 11 12

С
К
1

С
К
2

+

+
+
+
+

+
+

+
+

+
+

+

+

+
+

С
К
3

С
К
4

С
К
5

С
К
6

+
+

С
К
7

С
К
8

+

+

С
К
9

С С
К К
11 12

С С С
К К К
13 14 15

+

+
+
+

+
+

+
+
+

+
+

+

+
+

+
+

С
К
10

+

+
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ПРН 13
ПРН 14
ПРН 15
ПРН 16
ПРН 17
ПРН 18
ПРН 19

+
+
+
+
+
+
+

+

+

+

+
+

+
+

+

+

+

+
+

+
+
+

+
+

+
+

Українська мова (за
професійним
спрямуванням)
Історія України та
культури
Іноземна мова
Філософія
Фізичне виховання
(факультатив)
Основи охорони праці
Правознавство
Політологія
Вища математика

+
+
+
+
+

+
+

+
+

+

+
+
+
+

+

+

+
+
+

+

+

+
СК-14
+
СК-15

СК-13

СК-11
СК-12

СК-10

СК-9

СК-8

СК-7

СК-6

СК-5

СК-4

СК-3

СК-2

СК-1

ЗК-12

ЗК-11

ЗК-10

ЗК-9

ЗК-8

ЗК-7

ЗК-6

ЗК-5

ЗК-4

Спеціальні (фахові) компетентності

+

+
+
+
+

ЗК-3

ЗК-2

Загальні компетентності
ЗК-1

Навчальні
дисципліни

Інтегральна

Таблиця 5 – Матриця відповідностей визначених освітньою програмою компетентностей та навчальних дисциплін із
спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія» галузі знань 16 «Хімічна та біоінженерія»
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Фізика
Загальна та
неорганічна хімія
Органічна хімія
Аналітична хімія та
фізико-хімічні методи
аналізу
Поверхневі явища та
дисперсні системи
Хімія високомолекулярних сполук
Хімія і фізика
полімерних та
композиційних
матеріалів
Сучасне обладнання
для виробництва
будівельних
полімерних
композиційних
матеріалів
Технологія
виробництва та
переробки
полімерних
композиційних
матеріалів

+

+

+
+
+

+
+

+
+

+

+
+

+
+
+

+
+

+ +

+

+

+

+

+ + +

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+ + +

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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Моделювання та
оптимізація процесів
виробництва
будівельних
полімерних
композиційних
матеріалів
Лакофарбові
матеріали в
будівництві
Пожежна безпека
будівельних полімерних композиційних матеріалів
Економіка
підприємства
Організація та
управління
виробництвом
будівельних
полімерних
композиційних
матеріалів
Проектування
підприємств з
виробництва
будівельних
полімерних
композиційних
матеріалів

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+ + + +

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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Нарисна геометрія,
інженерна та
комп’ютерна графіка
Метрологія,
стандартизація та
сертифікація
Матеріалознавство
будівельних
полімерних
матеріалів та
композитів
Навчальна
ознайомлювальна
практика
Навчальна
професійна практика
Виробнича
експлуатаційна
практика
Виробнича
переддипломна
технологічна
практика
Випускна робота
бакалавра

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+ +

+

+

+ + +

+

+ +

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+ +
+ +

+

+

+

+ + +

+ +

+ + + +

+ +

+ +
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Модифікація
будівельних
матеріалів з
використанням
полімерів
Модифікація
полімерів для виготовлення виробів
різного функціонального призначення
Захисні покриття та
матеріали
Оздоблювальні
будівельні полімерні
композиційні
матеріали
Технологія
ізоляційних та
покрівельних
матеріалів і виробів
Ізоляційні та
покрівельні
будівельні полімерні
матеріали
Процеси та апарати
виробництва
будівельних
полімерних композиційних матеріалів

+
+

+

+

+

+

+ + +

+ + +

+

+

+ + +

+ + +

+ + +

+

+

+

+

+ + +

+

+

+

+

+ + +

+

+ + +

+

+

+

+

+ + +

+

+ + +

+

+

+

+

+ + +

+

+ + +

+

+

+

+

СВО СТП ХНУБА 236-2017
Процеси та апарати
будівельної індустрії
Старіння та
стабілізація
полімерних
композиційних
матеріалів
Довговічність
будівельних
полімерних
композиційних
матеріалів
Енергозберігаючі
технології
виробництва
будівельних
полімерних
композиційних
матеріалів
Енергозберігаючі
технології в
будівництві

+

+

+

+

+

+

+

+

+ +

+ + +

+

+

+

+

+

+ +

+ + +

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+ +

+

+

+

+

+

+

+

Безпека
життєдіяльності

+

+

+

Екологія та безпека
життєдіяльності

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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Контроль та
управління
технологічними
процесами
виробництва
будівельних
полімерних
матеріалів
Автоматизовані
системи управління
технологічними
процесами
виробництва
будівельних
полімерних
композитів
Основи наукових
досліджень та
технічної творчості
Методи та засоби
наукових досліджень

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+ + + +

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+ + + +

+

+

+

+

Деревинні
композиційні
будівельні матеріали

+

+

+

+ + +

Конструкції з дерева
та пластмас

+

+

+

+ + +

Фізико-хімічні
методи дослідження
будівельних полімерних композиційних матеріалів

+

+

+

+

+

+
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Технологічні та
експлуатаційні
випробування
пластмас, клеїв та
герметиків

+

+

+

+

+

Полімерні матеріали
для реставрації та
відновлення
будівельних
конструкцій і споруд

+

+

+

+

+

+

+ +

+

+

+

+

+

+ +

Технології ремонту
будівель та споруд з
використанням
полімерних
композиційних
матеріалів
Вторинна переробка
пластмас

+

+

+

+

+

+ +

+

+

+

+

+

+ +

Технології
виробництва
будівельних
полімерних
композиційних
матеріалів з
вторинної сировини

СВО СТП ХНУБА 236-2017
Екологія та
природоохоронні
технології
виробництва
будівельних
полімерних
композиційних
матеріалів
Екологічна безпека
виробництва
будівельних
полімерних
композитів

+

+

+

+

+

+

+

+

Менеджмент
виробництва
будівельних
полімерних
композиційних
матеріалів

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

Менеджмент у
будівельній справі
Промислова логістика
Логістика

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

СВО СТП ХНУБА 236-2017

6 Система внутрішнього забезпечення якості
вищої освіти в ХНУБА
6.1 Принципи та процедури забезпечення якості освіти
Визначені в Законі України «Про вищу освіту» від 01.07.2014р. № 1556-VІІ,
«Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі
вищої освіти» Європейської асоціації із забезпечення якості вищої освіти.
Принципи забезпечення якості освіти:
- відповідність європейським та національним стандартам якості вищої освіти;
- автономія вищого навчального закладу, який несе відповідальність за
забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти;
- здійснення моніторингу якості;
- системний підхід, який передбачає управління якістю на всіх стадіях
освітнього процесу;
- постійне підвищення якості освітнього процесу;
- залучення студентів, роботодавців та інших зацікавлених сторін до процесу
забезпечення якості вищої освіти;
- відкритість інформації на всіх етапах забезпечення якості.
Процедури забезпечення якості освіти:
- удосконалення планування освітньої діяльності: моніторинг та періодичне
оновлення освітніх програм;
- якісний відбір контингенту здобувачів вищої освіти;
- збільшення частки викладачів з науковими ступенями та вченими
(почесними) званнями;
- удосконалення матеріально-технічної та навчально-методичної баз для
реалізації освітнього процесу;
- забезпечення необхідних ресурсів для підтримки здобувачів повної вищої
освіти за ступенем магістр
- розвиток інформаційних систем з метою підвищення ефективності
управління освітнім процесом;
- забезпечення публічності інформації про діяльність університету;
- створення ефективної системи запобігання та виявлення академічного
плагіату у наукових працях;
- створення ефективної системи запобігання корупції та хабарництву в
освітньому процесі університету.
6.2 Моніторинг та періодичний перегляд освітньої програми
Освітній процес здійснюється відповідно до розробленої освітньої програми.
Моніторинг та періодичний перегляд освітньої програми проводиться за
вимогами відповідного положення.
Критерії, за якими відбувається перегляд освітньої програми, формулюються
як у результаті зворотнього зв’язку із науково-педагогічними працівниками,
студентами, випускниками, роботодавцями, так і внаслідок прогнозування
розвитку галузі, потреб суспільства та ринку праці.
Показниками сучасності освітньої програми є:
- оновлюваність;
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- участь роботодавців у розробці та внесенні змін в освітню програму;
- рівень задоволеності студентів (випускників) змістом освітньої програми;
- відгуки роботодавців про рівень підготовки випускників.
6.3 Щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти
Оцінювання знань та практичних умінь студентів здійснюється в університеті
у відповідності до Положення щодо оцінювання знань та вмінь за ЄКТС.
Система оцінювання якості підготовки студентів включає: вхідний, поточний,
семестровий, підсумковий, ректорський контроль та атестацію здобувачів вищої
освіти.
6.4 Підвищення кваліфікації науково-педагогічних, педагогічних та
наукових працівників
Науково-педагогічні співробітники університету регулярно підвищують
кваліфікацію в Україні і за кордоном.
Університет забезпечує різні форми підвищення кваліфікації науковопедагогічних не рідше одного разу на 5 років відповідно до плану-графіку, який
затверджується Вченою радою університету та вводиться в дію наказом ректора.
6.5 Наявність необхідних ресурсів для організації освітнього процесу
Ресурсами для організації освітнього процесу в університеті є:
- робочий навчальний план;
- робочі програми навчальних дисциплін та практик.
Відповідно до діючих ліцензійних умов:
- належне навчально-методичне забезпечення навчальних дисциплін;
- сучасні інформаційні джерела та комп’ютерна техніка;
- власна веб-сторінка;
- інтернет-зв’язок;
- бібліотека із сучасною навчальною літературою, науковими, довідниковими
та фаховими періодичними виданнями;
- технічні засоби навчання;
- наявність практичних баз для проведення всіх видів практики;
- належне кадрове забезпечення викладання навчальних дисциплін.
6.6 Наявність інформаційних систем для ефективного управління
освітнім процесом
Електронна система збору і аналізу інформації (ЄДЕБО). Система
електронного документообігу. Електронна скринька.
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