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РЕЦЕНЗІЯ

на освітньо-професійну програму підготовки здобувачів вищої освіти
(магістрів) «Хімічні технології та інженерія» першого (освітньо-професійного)

рівня вищої освіти за спеціальністю 16 «Біотехнологія та інженерія»,
кваліфікація: інженер-технолог

Технологія  переробки  полімерних  та  композиційних  матеріалів  щороку
створює для потреб суспільства нові  композиційні  матеріали,  які  застосовуються
для  виготовлення  різноманітних  виробів  конструкційного  та  побутового
призначення. Тому важливе значення має підготовка кваліфікованих фахівців які в
змозі вирішувати різноманітні інженерно-технологічні завдання.

Пропонована  гарантом  і  робочою  групою  від  Державного  вищого
навчального  закладу  «Український  державний  хіміко-технологічний  університет»
освітньо-професійна програма враховує чинний закон України «Про вищу освіту»,
має освітню та наукові складові загалом 90 кредитів ЄКТС. Програма передбачає
вивчення циклів дисциплін загальної, та професійної підготовки. Слід відзначити в
рамках освітньо-професійної програми дисципліну «Конструювання пластмасових
виробів та оснастки». Саме ця дисципліна потрібна фахівцям нашого підприємства
для вирішення завдань виробництва.

Підприємство  та  ДВНЗ  «УДХТУ»  співпрацюють  багато  років.  Щороку
студенти ДВНЗ «УДХТУ» проходять практику на базі підприємства. ТОВ «Профіль».
На  підприємстві  працюють  фахівці,  які  здобули  вищу  освіту  за  освітньо-
професійною  програмою  підготовки  «Хімічні  технології  та  інженерія»:  Коровін
Артем, Мягкій Вадим.

Вважаємо, що освітньо-професійна програма підготовки здобувачів вищої
освіти  (бакалаврів)  «Хімічні  технології  та  інженерія»  першого  (освітньо-
професійного)  рівня  вищої  освіти  за  спеціальністю  161  «Хімічні  технології  та
інженерія» є кваліфікованою та якісною для надання освітніх послуг.

 Директор
 ТОВ  «Профіль»                                        Бондаренко О.О.  

ТОВ “Профіль”, Україна, 49017, м. Дніпро, вул. Волзька 24, код ЄДРПОУ 32651078,
тел. +380-50-3200220, e-mail: cityhol@city-holding.com.ua
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рЕцЕнзIя

на освiтньо-професiйну програму пiдготовки здобувачiв
другого (магiстерського) освiтньо-професiйного рiвня вищоi
освiти за спецiальнiстю 1б1 <Хiмiчнi технологii та iнженерiя>

галузi знань 16 <Хiмiчна та бiоiнженерiя>

У наш час вarкливе значення мае пiдготовка фахiвцiв високого рiвня,
якi можуть розв'язувати складнi завдання у сферi професiйноТ дiяльностi для
забезпечення вимог хiмiчноi промисловостi, зокрема галузi технологiТ
переробки полiмерних та композицiйних матерiалiв, fliдготовка таких
фахiвцiв дуже актуальна для нашого регiону, де працюють десятки
пiдприемс,гв з переробки пластмас.

Розроблена гарантом i робочою групою вiд ,Щержавноlо виlлого
кУкраiнський державний хlмIко-технологlчнииrIавчалы{оI,о закJIаду ((УкраIнський державний хlмIко-технологlчний

унiверси,гет> (ДВНЗ УДХТУ) освiтньо-прфесiйна програма враховус чинний
закоп УкраТни <Про вищу ocBiTy> i мае складовi загалом 90 крелитiв СКТС,
передбачас опанування обов'язковоi програми цик:rу дисциплiн загаlьноТ та
професiйноi пiдготовки, а також вкJIючас 14 вибiркових блокiв з хiмiчноТ
технологIl.

Обсяг часу на цлкли вiдповiдас чинним вимогам, У докушtентi с сучаснi
вимоги щодо фахових компетенцiй та програмних результатiв навчання.

Студенти ДВНЗ УДХТУ проходять на ПГI <КМВ> переддипломпу
практику, а випускники-фахiвцi за цiсю освiтньо-професiйною програмою,
працюIоть на рlзних посадах.

Вважаемо, що представлена освiтньо-професiйна програма пiдготовки
здобувачiв другого (магiстерського) освiтньо-професiйного рiвня вищоi
освiти за спецiальцiс,гю 161 <Хiмiчнi технологii та iнженерiя> с
квалiфiкованою та якiсною для нмання ocBiTHix послуг.

flиректор Гнiденко е,[l.





Рецензія

на освітньо-професійну програму на здобуття другого 

(магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 

161 хімічні технології та інженерія

Публічне акціонерне товариство «Укртатнафта» (м. Кременчук, 

вул. Свіпгговська 3) є провідним підприємством України по виробництву 

нафтопродуктів широкого асортименту, які відповідають сучасним вимогам 

міжнародної спільноти з позицій якості та екологічної безпеки.

Підприємство оснащене сучасним обладнанням, яке дозволяє 

реалізувати сучасні передові технології нафтопереробки.

ПАТ «Укртатнафта» вже кілька десятків років співпрацює з ДВНЗ 

«Український державний хіміко-технологічний університет» в сфері 

прикладних наукових досліджень та підготовки кадрів.

Успішна діяльність підприємства забезпечується

висококваліфікованими спеціалістами в галузі хімічної технології та 

інженерії, значна частина яких одержала вищу освіту у ДВНЗ УДХТУ.

Студенти багатьох профільних випускаючих кафедр університету 

проходять науково-виробничу практику та виконують на базі технологічних 

установок науково-дослідні роботи з метою подальшого удосконалення та 

перспективного розвитку технологічних процесів та обладнання.

Ознайомлення з профілем освітньо-професійної програми підготовки 

магістр з хімічних технологій та інженерії за спеціальністю 161 хімічні 

технології та інженерія дозволяє зробити висновок, що відповідно до 

освітньої програми студент отримає навички, знання і компетенції, що 

будуть сприяти підготовці висококваліфікованих конкурентоспроможних 

фахівців з хімічних технологій та інженерії.

Освітньо-професійні компоненти програми спрямовані на хімічні 

технології палива та вуглецевих матеріалів (вииускова кафедра -  технологій 

палив, полімерних та поліграфічних матеріалів) поєднують теоретичну та
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Ha OII <Xiuiqni rexnoloriT ra inxenepirr)) Apyroro pinur euuloi ocsiru (rraaricrp)
gi cneqiamHocri l6l Xirliqui rexuororii ra iHxeuepir ( ru6iprconi 6loxu: <xiuiqni rexsororii ueopraHiuHux
per{oBHH, pi4rcicHux i 6,raropo4Hr,rx eJreMeHTia>; <<rexHororii nursoi soglr ra rrpoMucJrosoi soAoniAroroBxH y

eupo6Huqrri ueopraHivurx peuoauu>>)

Maricrepcrra OII <Xir'riqHi rexuoaoril ra inxeHepir>, cneqia.nrsicrr 161 Xinaiqni rexuo.norii ra
iHxeHepir ( au6ipxoni 6lorcra: <xinai.rHi rexHororii Heoprauivuux peqoBnu, pigxicnlrx i 6,raropoAHnx
e,reN,reHria); (TexHonorii nuruoi BoAH Ta npoMr,rcnoBoi eoAoniAroroBKH y aupo6nuqrai HeopraHiqsux
peuoruH>), Br4nycKoBa xaSegpa TexHororii neoprani.runx per{oBrdH ra exolorii ABH3 y.sTy crpsMoBaHa
Ha ni4roronxy KoHKypeHrocrrpoMoxHr,rx Oaxirqir s rexHororii ueopraHivuux peqoBI,IH, pi4nicnr,rx i
6laropo4Hux erenaeHris,'rexuororil nurHoi BoAH Ta npoMucJroBoi soAoniAroroBKu.

OcgirHs rrporpaMa po:po6.neua 3 ypaxyBaHHrM BHMor r{HHHoro 3aKoHoAaBcrra i rpaxonye iurepecu
ycix yracnurcia ocsirHboro rpoqecy: s4o6yra.rir, po6oroAasrrie, suKraAaqie roulo. OcsirHro-npoSecifiHa
[porpaMa e :roriqnoro i nocliAogsoro, ea6esneqye BHBqeHHrr nHTaHb y rany:i xiuiqnoi rexno,rorii uepe:
TeoperuqHe ra [paKTHqHe HaBr{aHHs. B nporparrai npegcraereni r-lini, xapaKTepucrrrKa [porpaMr,r, BKJrroqatoqu

opienraqiro i npiopnremrufi Soxyc, o.riryeani pe3yJrbraru, luicr, yMoBH Ta rexHoJrorii peanisaqii ocsirHroro
npouecy, oqiHrcy rrcocri niAroroarcH BHrrycKHHKa 3a AaHoro cneqiarssicrro. Y nift aIasHaqeHi iHrerpamuy
KoMnereHTHicrl, nporpanHi pesy:rsrarn HaBr{aHHr, 3arzurbni ra Saxori xorr.rnerenrnocri. HasqarsHufi [naH
niAroroeKr,r rvraricrpir ea cneuia,rsHicrro 161 <Xiuiqsi rexuo:rorii ra iuxeuepir> noeHicrrc eiAnosiAae
3aBAaHHrM ocsirHroi fiporpaMu. ,{racqumiHu HaBqaJrbHoro [JraHy, crci HaseAeni n Of[ i :orcpeua, y
au6iprcoaux 6roxax, <xinriqsi rexuororii ueoprauiuuHx peqoBHH, pigrcicHl.rx i 6naropogHrrx eJreMeHris) i
<rexuo:rorii nzruoi BoAH Ta [poMHcJroBoI eoAoniAroroBKH y oupo6uuqrni ueoprauivHux peqoBHH)
ai4o6paxyrorb aKTyiurbHi gnr ranysi KoMrroHeHTr.r ra cxraAosi.

3a uauoro AyMKoro, y :naicri 6.rroxis <xiuiqni rexsolorii ueoprauivHux peqoBHH, pigrcicHrax i
6raropo4uux e:renresrie) i (TexHonorii nursoi BoAH Ta npoMHcJroBoi goAoniAroroBKr,r y nrapo6nuqrri
HeoprauiuHr4x peqoBr4H> rpe6a npugiluru oco6runy yBary rexHolorii xoarylxHrin ra peaKTHBie, u1o

BuKopucroByrorbcfl B [poqecax soAoniAroroBKu ra oquqeHHfl criquux BoA, a raKox erercrpoxilriqHlttr,t
rexHolorisu orpr,rMaHHfl nrarep ia,r is ra-rrysi.

Moxua 3a3Haqurra, u1o pearisaqir 4anoi OfI <Xir'riqHi rexsororii ra inxenepir> (nu6ipxori 6,roru:
<xirraiqHi rexHoloriT ueoprauivHlrx per{oBHH, pigxicul,rx i 6naropo4nnx eJreMeHTia>, <rexuororii nuruoi nogu
Ta [poMHcJroBoi goAoniAroroBK[r y eupo6nrEqrni neopranivnux pe.rosuH>>) Ao3BoJrHTb ga6esnequrn

nigroroaxy KoHKypeHrocrrpoMoxHr,rx Saxinrlis (uaricrpin) ga cneqiarrsicrro 161 <Xirraiqsi rexHo,rorii ra
iHxeHepia>.

TAB (lIX3 (KOA|yJITHT>>, u1o e oAHHM : nposiqHux eir.{ugHqHrax ni4npzeMcrB 3 nupo6uraqrna
pearernia rxHpoKoro cneKTpy 3acrocyBaHHr, :aqircaueuui,t y niArorosqi BlrcoKoKBulliQixosaunx Saxisqis gi

cneuiamHocri 161 Xiuiqni rexuororii ra iHx<enepie (nr,r6iprcosi 6roxu: <xinriqni rexso,rorii HeopraHivHIax
per{oBuH, pi4ricHrax i 6,raropo4uux eJreMeHTin>>; <rexuororif nurHoi noln ra flpoMncnoeoi eoAoniAroroBKra y
aupo6Hnqrei HeopraHi.rHlrx peqoBHu>>), ronay ni4rpnnaye po3BHroK ra ycniurHe $ynrcqioHyrannq AaHoi Ofl.
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PErIEH3rfl-BrltrvK
Ha ocsirHrc nporpaMy

<d(irvriqui rexnororii ra inxenepin>>
Apyroro pinnr nuuloi ocsiru (rr,raricrp) si cneqiarlHocri 1 61 Xiuiqni rexnonoril ra inx<enepir

ra er.r6iproei 6norcra: <<rexnororii nnrnoi BoArr ra rrpoMrrcJroBoi soAonirroroBrrr y nnpo6nuqrni
neopraniux[x perroBrlH>> i <<xiuiqni rexnonorii ueopranivn[x peqoBrlH, plAricnux i 6;raropo4nux

ele*renrin>>
OII <Xiuiqui rexso.rorii ra iHxeHepir> cneqia,rrsocri 161 XiuiqHi rexsororii ra inx<eHepi.e, n

qilol',ry, ra slr6iprcoai 6,roxn: <TexHolorii nuruoi BoAH Ta [poMHcJroBoi soAoniAroroBKl,I y nrapo6uuqrri
Heoprauiuuux peqoBHH> i <Xilriqui rexsororii HeopraHivuux peuoruu, pigxicHr,rx ra 6laropo4unx
e,renrenris), [peAcraBJreHi xa$e4poro rexHoJrofii ueopraHiuHHx peqoBr4H Ta eKoJlorii [epxarnoro BHLuoro

HaBqanbHoro 3aKJraAy <Yrcpaincsxr.rfi 4epNanuufi xiuirco-rexuororiqnufi YHieepcuTer) crlptMoBaHa Ha

Soprr,rynanHrr BucoKoro piaHr cauopea,risauii ra sce6iqHoro po3BHTxy s4o6yaaqis suuroi ocniru y
rraafi 6yrHifi npo$ecifi Hifi .qiqiu,Hocri.

PeueH:osaHa OII pospo6,reua po6ouoro rpyrroro nicrs xoHcyrrraqifi 3 BHKJIaAaqaMvt)

noreuqifinuuu po6oro4aBr-lcMu, s4o6yrauanalr ra BH[ycKHr,rKaMr,r HaBq€L'rbHoro 3aKJIaAy. OcsirHq rlporpaMa
<Xiuiqni rexuolorii ra iruxeuepiq) cxraAeHa loriquo i nponoHye KoMnJreKcHHfi niaxia Ao BHBqeHH;t

rrHTaHb y ra-nysi xir',riqHoi rexsolorii qepe3 TeoperuqHe ra npaKTHqHe HaBqaHHr. flporpalra perJIaMeHTye
qili, o.rinyaaui pe:y,rrraru, 3Micr, yMoBH ra rexHoJrorii peanisaqii ocsirnroro [pouecy, oqiHrcy sxocri
niArorosrcu BHrrycKHnKa 3a AaHorc creqialsHicto. V Hifi srasFraqeHi nporpauni pesylrraru HaBr{aHHq,

sararrHi ra Saxoni KoMrrereHTHocri. Hasqa,'rtuufr rutaru niArorosrcH uaricrpie :a cneqiarsnicto 161

<Xiniqni rexsororii ra iuxeuepir> nosHicrrc siAnosiAae 3aBAaHHrM OII. flucur,rn,risu HaBqaJIbHoro

rrJraHy, qxi HaseAeni s uporpalri, i 3oKpeMa, y nra6iprconux 6rorcax, (TexHoJrorii nurHoi BoAI.I Ta

rrpoMr,rcJroBoi soAoniAroroBKu y uapo6nuqrri ueoprauivHnx per{oBr4s>> i <xiuiqsi rexsororii neopraHiuuux
peqoBHH, pi4rcicnrax i 6naropo4Hux eJreMeHrir> ni4o6pa:rc1,rorb aKryurJrbHi 4nr ra,rysi relru. Crpyxrypno-
nori.rHifi cxerrai OfI siAnosiAae nocriAosHicrb BHBqeHHr, nepelirc ra o6ccr KoMIIoHeHTis ocsirHlo-
npoQecift Hoi nporparr,rrz.

-f,x no6a:NaHHq criA 3a3HaqHTH HacrynHe: y :uicri ocsirHix rcounosentin 6,'rorcy <<Texnororii
nursoi BoAH Ta [poMHcJroBoi no4oni4roroBK[r)) ueo6xiAuo npuginnru yBary rexHo,rorii o4epxauHr i
3acrocyBaHHq cyqacHux 3He3aparyrovux rr,rarepialis ra rexHororii sasouarepia;ria ranysi i nepe46a.ruru
giAnosiAHi ra6oparopHi nparcruxynru.

3 ypaxyraHHsM BuurecKa3aHoro BBzDKaro, rqo peqeH3oeaua OII <Xirr.riqni rexHolorii ra iuxeuepir>
i, soxpenaa, nn6iprconi 6.noxu <rexHo.norii nurnoT BoAr,{ Ta flpoMucnoBoi soAoniAroroBKu y nrapo6Hnurni
ueopraHivuux peqoBHH) i <xir'riqHi rexuolorii ueoprauivul,rx peqoBHH, pigrcicnux i 6raropognux
erenaeHris) Ao3Borqlorb sa6esneqnru cyqacHy ra rxicuy Saxony nigrororrcy rvraricrpir sa cneuia,'It'nicrto
161 <Xirr,riqni rexsororii ra iuxenepir>>.

TOB (AKBA-XOnII,IH|>> qK oAHa 3 Hafi6imurux rcounauifi Ha yxpaiHcsKoMy pHHKy 3 HaAaHHTI

eKcrurlo3aBHr4x rrocJryr s o6racri KoMrureKcHoro inxunipr,rHry cucrenl eoAoniAroroBKn Ta oqHIqeHH,

o6oporuux, criqnnx BoA ni4npneucrB MerirJryprifinoi, ripuuuo-s6arauyoa,rrHoi, naSronepepo6uoT,
xirr,riuHoi, xapuoroi ra isurux ranysefi flpoMr,rcJroBocri :auixaeJreHa y niArorosqi BlrcoKoKBalliSixoaaHrax

Saxinqin 3 rexHor'rorii nurHoi soAr-r i n i soAoniAroroBKH, rouy ni4rpurr,rye $yurcqiouyeaHHr
AaHOr OCBITHbOI nporpaMr,r.
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