
РЕЦЕНЗІЯ 

на освітньо-професійну програму «Біотехнологія» перший (бакалаврський) рівень 

вищої освіти спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія» галузь знань 16 

«Хімічна та біоінженерія» 

 

Рецензована освітньо-професійна програма «Біотехнологія» є нормативним 

документом Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет 

економіки і торгівлі», за яким здійснюється підготовка бакалаврів. У документі 

визначено цілі навчання, перелік навчальних дисциплін і логічну послідовність їх 

вивчення, що необхідні для виконання цієї програми, а також очікувані результати 

компетентності, якими має оволодіти студент та програмні результати навчання. 

Перелік навчальних дисциплін освітньо- професійної програми спрямований на 

формування та закріплення у бакалаврів здатності розв’язувати комплексні 

проблеми в сфері біотехнології за умови оволодіння системою компетентностей, 

що визначені програмою. 

Метою освітньо-професійної програми є формування, розвиток загальних та 

професійних компетеностей, що спрямовані на здобуття знань, вмінь і навичок 

успішного здійснення професійної діяльності і подальшого навчання у сфері 

біотехнології. 

Акцент освітньо-професійної програми робиться на здобутті знань та умінь у 

сфері харчової біотехнології, необхідних для працевлаштування на підприємствах 

харчової та переробної промисловості і на профільних посадах в органах 

державної влади, місцевого самоврядування, відкриття і ведення власної справи. 

Освітньо-професійна програма є прикладною, де передбачено перелік 

обов’язкових та вибіркових навчальних дисциплін, виробнича та навчальні 

практики, що безумовно поглиблюють формування вмінь та навичок виконання 

професійних обов’язків майбутнього фахівця безпосередньо на 

біотехнологічному підприємстві. 

Запропонована Вищим навчальним закладом Укоопспілки «Полтавський 



 

університет економіки і торгівлі» освітньо-професійна програма «Біотехнологія» 

дозволяє забезпечити сучасну та якісну фахову підготовку бакалаврів, здатних 

вирішувати практичні проблеми та спеціалізовані завдання. Рецензована освітньо- 

професійна програма має всі необхідні структурні та змістовні складові, відбиває 

сучасні вимоги до випускників спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» 

галузі знань 16 «Хімічна та біоінженерія» та може бути рекомендованою для 

практичного використання. 

 







 



 



РЕЦЕНЗІЯ 

на освітньо-професійну програму «Біотехнологія» перший (бакалаврський) 

рівень вищої освіти спеціальність162 «Біотехнології та біоінженерія»  

галузь знань 16 «Хімічна та біоінженерія» 

   

Освітньо-професійна програма «Біотехнологія» першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 162 «Біотехнології та 

біоінженерія», що рецензується, розроблена співробітниками кафедри 

товарознавства, біотехнології, експертизи та митної справи ВНЗ Укоопспілки 

Полтавський університет економіки і торгівлі з використанням рекомендацій 

науковців інших ЗВО та потенційних роботодавців, які підтвердили 

необхідність підготовки фахівців у даній сфері і достатній для підготовки 

кваліфікованих фахівців із вказаної спеціальності. 

Освітньо-професійна програма розрахована на 240 кредитів ЄКТС, 

необхідних для здобуття відповідного ступеня вищої освіти; у ній чітко 

визначені програмні компетентності: інтегральна, загальні та фахові, що 

визначені Стандартом вищої освіти для першого (бакалаврського) рівня 

галузі знань 16 «Хімічна та біоінженерія», спеціальності 162 «Біотехнології 

та біоінженерія», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 

№1070 від 04.10.2018 р.   

До освітньо-професійної програми включено обов’язкові дисципліни, 

які забезпечують професійну підготовку в галузі біотехнологій та 

біоінженерії й дисципліни вільного вибору, які дають можливість здобувачам 

набути поглиблені знання в біотехнологічній галузі. 

Професійні компетентності мають як практичний, так і науковий зміст і 

можуть бути використані у професійній діяльності майбутніх фахівців. 

Тенденції розвитку ринку праці вказують, що розроблена освітньо- 

професійна програма має такі цілі, що дозволяють випускникові бути 

конкурентоспроможним на вітчизняному і світовому ринках праці. 

Навчальний план повністю відповідає завданням, покладеним на означену 

освітньо-професійну програму. 



З урахуванням зазначеного вище, рецензовану освітньо-професійну 

програму «Біотехнологія» першого (бакалаврського) рівня, можна 

рекомендувати до використання з метою підготовки кваліфікованих фахівців за 

спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія» 

 

 

 

 


