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Перелік виробничих функцій і типових задач діяльності, які випускник 

може виконувати після навчання за даною програмою 

Шифри 

виробничої 

функції, 

типової 

задачі 

діяльності 

та уміння 

Назва  

виробничої функції, 

типової задачі діяльності  

та зміст уміння 

Вид і клас 

типової 

задачі 

діяльності 

1 Організаційна  

1.01.01 Володіти основами екологічного права ПФ.С 

1.01.01.01 При здійсненні виробничої та соціальної діяльності використовувати 

основні положення законодавства з екологічного права 
ЗП.О 

1.01.01.02 На основі інструкцій, ДОСТів та ОСТів оцінити навантаження на 
кожну посадову особу на робочому місці і скласти відповідні посадові 

інструкції. 

ПП.О. 

1.01.01.03 За існуючими алгоритмами на основі діючого законодавства оцінити 
ступінь небезпеки певного екологічного правопорушення в конкретних 

умовах  і скласти відповідний акт. 

ПП.Р. 

1.01.01.04 На підставі діючого законодавства ефективно контролювати 

дотримання норм і правил раціонального природокористування 
різними організаціями, установами, юридичними та фізичними особами 

незалежно від підпорядкування. 

ПП.Р. 

1.01.01.05 На основі інструкцій в умовах конкретного промислового об'єкту 

контролювати виконання проектів ГДС й тимчасово узгоджених скидів 
та ступінь впливу даного об`єкту на підземні води.  

ПП.О. 

1.02.01 Враховувати права та обв’язки людини і громадянина ПФ.С 

1.02.01.01 При здійсненні виробничої та соціальної діяльності враховувати права, 
свободи та обов’язки людини і громадянина, що закріплені 

Конституцією України 

ЗП.О 

1.02.01.02 При здійсненні виробничої та соціальної діяльності використовуючи 

нормативно-правові та інші документи галузі та конкретного 
підприємства (установи), проводити їх аналіз щодо відповідності 

положенням цивільного права; 

ЗП.О 

1.02.01.03 При здійсненні виробничої та соціальної діяльності використовувати 

положення цивільного права при регулюванні (здійсненні) трудових 
відносин на виробництві 

ЗП.О 

1.02.01.04 При здійсненні виробничої та соціальної діяльності використовувати 

положення цивільного права при регулюванні сімейних стосунків 
ЗП.О 

1.02.01.05 При здійсненні виробничої та соціальної діяльності використовувати 
положення цивільного права при регулюванні сімейних стосунків 

ЗП.О 

1.02.01.06 При здійсненні виробничої та соціальної діяльності використовувати 

основні положення законодавства з охорони праці 
ЗП.О 

1.02.01.07 При здійсненні виробничої та соціальної діяльності використовувати 
основні положення законодавства України з інтелектуальної власності; 

ЗП.О 

1.03.01 Враховувати правові засади при здійснені діяльності ПФ.С 

1.03.01.01 При здійсненні виробничої та соціальної діяльності враховувати 

правовий статус і повноваження державних органів законодавчої влади 
та органів виконавчої влади різних рівнів, що закріплені Конституцією 

України; 

ЗП.О 

1.03.01.02 При здійсненні виробничої та соціальної діяльності враховувати 
правовий статус і повноваження органів місцевого самоврядування, з 

якими виникають юридичні стосунки; 

ЗП.О 

1.03.01.03 При здійсненні виробничої та соціальної діяльності використовуючи ЗП.О 
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нормативно-правові та інші документи галузі та конкретного 

підприємства (установи), проводити їх аналіз щодо відповідності 
положенням цивільного права; 

1.03.01.04 При здійсненні виробничої та соціальної діяльності використовувати 

положення цивільного права при підготовці нормативних та інших 

документів конкретного підприємства (установи); 

ЗП.О 

1.03.01.05 При здійсненні виробничої та соціальної діяльності  використовувати 

положення цивільного права при регулюванні майнових стосунків 
ЗП.О 

1.03.01.06 При здійсненні виробничої та соціальної діяльності використовувати 

положення цивільного права при регулюванні сімейних стосунків 
ЗП.О 

1.03.01.07 При здійсненні виробничої та соціальної діяльності використовувати 

положення цивільного права при регулюванні (здійсненні) трудових 

відносин на виробництві 

ЗП.О 

1.03.01.08 При здійсненні виробничої та соціальної діяльності використовувати 
основні положення законодавства з охорони праці, цивільного захисту 

населення та територій від надзвичайних ситуацій та екологічного 

права 

ЗП.О 

1.03.01.09 При здійсненні виробничої та соціальної діяльності використовувати 
основні положення законодавства України з інтелектуальної власності; 

ЗП.О 

1.03.01.10 При здійсненні виробничої та соціальної діяльності використовувати 

основні положення міжнародних конвенцій, угод тощо, до яких 
приєдналась Україна 

ЗП.О 

1.03.01.11 При здійсненні виробничої та соціальної діяльності використовувати 

основні положення кримінального права 
ЗП.О 

1.04.01 Враховувати норми трудового права при здійснені діяльності ПФ.Д 

1.04.01.01 В умовах практичної діяльності мати уявлення про значення, місце і 

роль норм законодавства про працю в регулюванні конституційних 

трудових відносин, пов'язаних із оформленням трудового контракту 

при прийомі на роботу 

ЗП.О 

1.04.01.02 В умовах практичної діяльності використовувати правозахисні функції 

трудового права 
ЗП.О 

1.04.01.03 В умовах практичної діяльності вміти застосовувати особливості 

регулювання суспільних відносин, пов'язаних з укладанням 
контрактної форми трудового договору при прийомі та звільненні з 

роботи 

ЗП.О 

1.04.01.04 В умовах практичної діяльності знати та застосовувати правові 
підстави притягнення до юридичної відповідальності за порушення 

норм трудового законодавства 

ЗП.О 

1.04.01.05 В умовах практичної діяльності приймати та застосовувати юридично 

грамотні та обгрунтовані рішення по реалізації норм трудового права, 
пов'язаних з укладенням контракту 

ЗП.О 

1.05.01 Знати теоретичні засади інтелектуальної власності, концепції, 

основні напрями і проблеми розвитку у сфері інтелектуальної 

власності. 

ПФ.Е 

1.05.01.01 В умовах практичної діяльності володіти знаннями щодо загальних 

положень інтелектуальної власності 
ЗП.О 

1.05.01.02 В умовах практичної діяльності вміти визначати джерела права 

інтелектуальної власності 
ЗП.О 

1.05.01.03 В умовах практичної діяльності вміти визначати суб’єкти 

інтелектуальної власності 
ЗП.О 

1.05.01.04 В умовах практичної діяльності знати та вміти визначати об’єкти 

інтелектуальної власності 
ЗП.О 

1.05.01.05 В умовах практичної діяльності знати принципи захисту та охорони 

інтелектуальної власності 
ЗП.О 

1.05.01.06 В умовах практичної діяльності визначати засади авторського права ЗП.О 
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1.05.01.07 В умовах практичної діяльності знати та визначати суміжні права ЗП.О 

1.05.01.08 В умовах практичної діяльності знати та визначати промислову 

власність 
ЗП.О 

1.06.01 Враховувати політичні переконання при здійсненні діяльності ПФ.Е 

1.06.01.01 В умовах виробничої або побутової діяльності на основі аналізу 

державних нормативно-правових документів, довідників, сучасної 

політичної літератури та періодичних видань, використовуючи ознаки 
та критерії класифікації політичної влади, визначати форми та типи 

влади в конкретній державі 

ЗП.О 

1.06.01.02 В умовах виробничої або побутової діяльності на основі аналізу 
програмних документів політичних партій, результатів соціологічних 

опитувань населення щодо довіри владі та конкретним політичним 

лідерам, за допомогою критеріїв легітимності і ефективності політичної 

влади та її ресурсів визначати наявність легітимності влади, її 
ефективність, а також тип легітимності влади в конкретній державі; 

ЗП.О 

1.06.01.03 В умовах виробничої або побутової діяльності на основі аналізу 

державних нормативно-правових документів, сучасної політичної 
літератури та періодичних видань, використовуючи критерії і типології 

політичних режимів, визначати тип політичного режиму конкретної 

держави; 

ЗП.О 

1.06.01.04 В умовах виробничої або побутової діяльності згідно з Конституцією 
держави, нормативно-правовими документами щодо формування та 

функціонування інститутів влади, політичних партій і суспільних 

об’єднань, використовуючи критерії класифікації політичних систем, 
визначити тип політичної системи конкретної держави; 

ЗП.О 

1.06.01.05 В умовах виробничої або побутової діяльності на основі аналізу 

державних нормативно-правових документів, використовуючи критерії 

класифікації і типологію держави, визначати тип конкретної держави, 
форму державно-територіального устрою та форму правління 

ЗП.О 

1.06.01.06 В умовах виробничої або побутової діяльності на основі аналізу 

державних нормативно-правових документів, програмних документів 

політичних партій, використовуючи ознаки їх класифікації, а також 
ознаки конкретної ідеології, визначати тип політичної партії та її 

ідеологічну орієнтацію 

ЗП.О 

1.06.01.07 В умовах виробничої або побутової діяльності на основі аналізу 
державних нормативно-правових документів, літератури про 

розстановку політичних сил у парламенті, використовуючи критерії 

класифікації партійних систем та їх ознаки, визначати тип партійної 

системи 

ЗП.О 

1.06.01.08 В умовах виробничої або побутової діяльності - на основі аналізу 

державних нормативно-правових документів, використовуючи критерії 

класифікації та ознаки виборчих систем, визначати виборчу систему 
конкретної держави; 

ЗП.О 

1.06.01.09 В умовах виробничої або побутової діяльності за результатами аналізу 

державних нормативно-правових документів про суспільні об’єднання, 

програмних документів суспільних об’єднань, використовуючи 
критерії класифікації суспільних об’єднань і рухів, визначати тип 

конкретного суспільного об’єднання та його місце в політичному житті 

держави 

ЗП.О 

1.06.01.10 В умовах виробничої або побутової діяльності на основі аналізу 
результатів самоспостережень, використовуючи ознаки конкретної 

ідеології, встановлювати власні політичні переконання 

ЗП.О 

1.07.01 Діагностувати власні психологічні стани та почуття з метою 

забезпечення ефективної та безпечної діяльності 
ПФ.С 

1.07.01.01 В умовах виробничої або побутової діяльності за результатами аналізу ЗП.О 
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продуктів власної діяльності та самоспостережень за емоціями, 

почуттями, станом і характером перебігу пізнавальних процесів, що 
супроводжують діяльність оцінювати із застосуванням відповідних 

методичних засобів та встановлених критеріїв рівень розвитку власних 

пізнавальних процесів (відчуття, сприймання, уява, пам’ять, мислення, 

увага); 

1.07.01.02 В умовах виробничої або побутової діяльності за результатами аналізу 

продуктів власної діяльності та самоспостережень оцінювати 

відповідність якісних та кількісних показників рівня розвитку власних 
пізнавальних процесів за встановленими виробничих нормами та 

вимогами 

ЗП.О 

1.07.01.03 В умовах виробничої або побутової діяльності за результатами аналізу 

продуктів власної діяльності та самоспостережень визначати характер 
впливу рівня розвитку власних пізнавальних процесів на ефективність 

виконання професійних та соціально-виробничих завдань різного рівня 

складності 

ЗП.О 

1.07.01.04 В умовах виробничої або побутової діяльності за результатами аналізу 
продуктів власної діяльності та самоспостережень оцінювати за 

характеристиками власних психологічних станів та почуттів рівень 

задоволення умовами, характером та результатами професійної та 
побутової діяльності 

ЗП.О 

1.07.01.05 В умовах виробничої або побутової діяльності за результатами аналізу 

продуктів власної діяльності та самоспостережень із застосуванням 

відповідних методичних засобів визначати фактори, що порушують 
відчуття психологічного комфорту в процесі життєдіяльності, та 

зменшувати рівень їх впливу 

ЗП.О 

1.07.01.06 В умовах виробничої або побутової діяльності за результатами аналізу 
продуктів власної діяльності та самоспостережень встановлювати 

рівень відповідності власних індивідуально-типологічних 

особливостей, рис характеру, інтересів, здібностей, переконань та 

цінностей наявним умовам професійної і побутової діяльності 

ЗП.О 

1.07.01.07 В умовах виробничої або побутової діяльності за результатами аналізу 

продуктів власної діяльності та самоспостережень за допомогою 

спеціальних методичних прийомів здійснювати корекцію власних 
індивідуально-типологічних особливостей, рис характеру, інтересів, 

здібностей, переконань та цінностей при виникненні ознак фрустрації, 

депресії, психоемоційної напруги та інших негативних переживань 

ЗП.О 

1.07.02 Визначати цілі і завдання власної діяльності та забезпечувати їх 

ефективне та безпечне виконання 
ПФ.С 

1.07.02.01 В умовах виробничої або побутової діяльності на основі результатів 

аналізу особистих потреб і усвідомлення мотивів діяльності, 

спираючись на принципи суб’єктно-діяльнісного підходу формулювати 
цілі власної діяльності з урахуванням суспільних, державних і 

виробничих інтересів 

ЗП.Р 

1.07.02.02 В умовах виробничої або побутової діяльності на основі результатів 
аналізу особистих потреб і усвідомлення мотивів діяльності, 

спираючись на принципи суб’єктно-діяльнісного підходу визначати 

структуру власної діяльності 

ЗП.Р 

1.07.02.03 В умовах виробничої або побутової діяльності на основі результатів 
аналізу особистих потреб і усвідомлення мотивів діяльності, 

спираючись на принципи суб’єктно-діяльнісного підходу приймати 

рішення щодо здійснення діяльності 

ЗП.Р 

1.07.03 Організовувати власну діяльність як складову колективної 

діяльності 
ПФ.С 

1.07.03.01 В умовах виробничої або побутової діяльності, з урахуванням мети ЗП.Р 
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спільної діяльності на основі усвідомлених цілей власної діяльності та 

її структури за допомогою спостережень за ознаками міжособистісних 
відносин діагностувати власний стан та стан і настрої інших людей, 

рівень психологічної напруги, вирішуючи завдання діяльності різної 

складності 

1.07.03.02 В умовах виробничої або побутової діяльності, з урахуванням мети 
спільної діяльності на основі усвідомлених цілей власної діяльності та 

її структури за допомогою спостережень за ознаками міжособистісних 

відносин визначати чинники, що призводять до виникнення конфліктів 
у міжособистісному спілкуванні, та зменшувати рівень їх впливу 

ЗП.Р 

1.07.03.03 В умовах виробничої або побутової діяльності, з урахуванням мети 

спільної діяльності на основі усвідомлених цілей власної діяльності та 

її структури за допомогою спостережень за ознаками міжособистісних 
відносин організувати та контролювати власну поведінку з метою 

забезпечення гармонійних стосунків з учасниками спільної діяльності, 

враховуючи психологічні особливості її членів, зумовлені віком, 
статтю, політичними та релігійними уподобаннями, рівнем розвитку 

психічних функцій, можливими життєвими кризами тощо 

ЗП.Р 

1.07.04 Організовувати власну діяльність ПФ.С 

1.07.04.01 В умовах виробничої або побутової діяльності на основі усвідомленої 
мети діяльності та її структури, спираючись на принципи суб’єктно-

діяльнісного підходу формувати орієнтовну основу власних дій 

ЗП.О 

1.07.04.02 В умовах виробничої або побутової діяльності на основі усвідомленої 

мети діяльності та її структури, спираючись на принципи суб’єктно-
діяльнісного підходу оцінювати результати власної діяльності стосовно 

досягнення часткових та загальних цілей діяльності 

ЗП.О 

1.07.04.03 В умовах виробничої або побутової діяльності на основі усвідомленої 

мети діяльності та її структури, спираючись на принципи суб’єктно-
діяльнісного підходу коригувати цілі діяльності та її структуру з метою 

підвищення безпеки та ефективності діяльності 

ЗП.О 

1.08.01 Проводити соціологічні дослідження ПФ.С 

1.08.01.01 У процесі роботи в певній соціальній групі, застосовуючи типові 
методи емпіричного соціологічного дослідження, визначити 

характеристики суспільної реальності. 

ЗП.О 

1.08.01.02 В умовах виробничої або побутової діяльності на основі аналізу 
результатів соціологічного дослідження, використовуючи базові ознаки 

і типологію суспільства, визначати тип суспільства у конкретній 

державі, його мобільність та маргінальність 

ЗП.О 

1.08.01.03 В умовах виробничої або побутової діяльності на основі аналізу 
результатів соціологічного дослідження, використовуючи критерії 

класифікації та ознаки соціальних інститутів та спільностей, визначати 

їх функції в конкретній державі; 

ЗП.О 

1.08.02 Враховувати суспільні відносини при здійсненні діяльності ПФ.Д 

1.08.02.01 В умовах виробничої або побутової діяльності на основі аналізу 

державних нормативно-правових документів про суспільні об’єднання, 

програмних документів суспільних об’єднань, використовуючи 
критерії класифікації суспільних об’єднань і рухів, визначати тип 

конкретного суспільного об’єднання та його місце в соціальній 

структурі держави 

ЗП.О 

1.08.02.02 В умовах виробничої або побутової діяльності на основі аналізу 
результатів самоспостережень, використовуючи процедури 

соціологічного аналізу, встановлювати власний соціальний статус 

ЗП.О 

1.08.02.03 В умовах виробничої або побутової діяльності на основі аналізу 

результатів власних спостережень, використовуючи процедури 
соціологічного аналізу, встановлювати соціальний статус учасників 

ЗП.О 
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спільної діяльності 

1.09.01 Враховувати основні економічні закони при здійснені діяльності ПФ.Д 

1.09.01.01 В умовах виробничої діяльності за результатами аналізу економічних 
показників діяльності підприємства, використовуючи моделі поведінки 

виробника прогнозувати оптимальні витрати на виробництві та 

максимальні прибутки за короткотерміновий та довготерміновий 
періоди 

ЗП.О 

1.09.01.02 В умовах виробничої діяльності за результатами аналізу економічних 

показників діяльності підприємства, використовуючи моделі поведінки 

виробника визначати ціну та обсяг виробництва в умовах конкуренції. 

ЗП.О 

1.09.01.03 В умовах виробничої та побутової діяльності на основі аналізу потреб 

та сімейного бюджету господарств, використовуючи моделі поведінки 

споживача, здійснювати прогноз максимізації загальної корисності та 

платоспроможності домашнього господарства за фактичних бюджетних 
обмежень. 

ЗП.О 

1.09.01.04 В умовах виробничої та побутової діяльності на основі аналізу наявних 

споживчих благ, використовуючи класифікаційні ознаки, 
класифікувати та визначати потреби суспільства  

ЗП.О 

1.09.01.05 В умовах виробничої та побутової діяльності на основі аналізу наявних 

економічних та природних ресурсів, використовуючи моделі 

альтернативних витрат, за допомогою співставлення та В умовах 
виробничої та побутової діяльності порівняння визначати 

альтернативні варіанти використання економічних ресурсів 

ЗП.О 

1.09.01.06 В умовах виробничої та побутової діяльності за результатами аналізу 

законодавчих та нормативних актів України, використовуючи 
макроекономічні моделі приймати професійні рішення, адекватні 

державній економічній політиці; 

ЗП.О 

1.09.01.07 В умовах виробничої та побутової діяльності на основі співвідношення 
механізмів державного та ринкового регулювання, державної та 

приватної власності класифікувати та визначати типи економічних 

систем 

ЗП.О 

1.09.01.08 В умовах виробничої та побутової діяльності на основі аналізу 
макроекономічних показників, використовуючи моделі загальної 

економічної рівноваги, здійснювати прогноз можливих наслідків 

порушення макроекономічної рівноваги та їх впливу на поведінку 
економічних суб’єктів 

ЗП.О 

1.10.01 Розширювати лексико-граматичний мінімум ПФ.Д 

1.10.01.01 На основі виробничих завдань, використовуючи методику складання 

фахової документації, термінологічні словники тощо, дотримуючись 
норм сучасної української літературної мови, складати професійні 

тексти та документи. 

ЗП.О 

1.10.01.02 У виробничих умовах, працюючи з джерелами фахової інформації, 

здійснювати аналіз і коригувати тексти відповідно до норм української 
літературної мови. 

ЗП.О 

1.10.01.03 Складаючи тексти фахової документації, використовувати слова 

іншомовного походження, на основі певних критеріїв добирати 
українські відповідники. 

ЗП.О 

1.10.01.04 Складаючи професійні тексти та спілкуючись на професійному рівні, 

використовувати українські виробничо-професійні фразеологізми та 

номенклатурні назви. 

ЗП.О 

1.10.01.05 Робити записи, виписки, складання плану тексту, письмове 

повідомлення, що відображає певний комунікативний намір; 
ЗП.О 

1.10.01.06 використовуючи інформаційні технології (інформативні бази даних, 

гіпертексти, системи навігації, пошуку інформації тощо) та іншомовну 
інформацію (текст, звук, відео) на електронних носіях (включаючи CD-
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ROM носії та мережу Internet), розширювати лексичний та граматичний 

мінімум. 

1.11.01 Враховувати релігійні переконання при здійснені діяльності ПФ.С 

1.11.01.01 В умовах виробничої або побутової діяльності за результатами аналізу 

релігійної літератури та інших джерел інформації, використовуючи 

критерії і типології релігійних доктрин, визначати тип конкретної 
релігійної доктрини 

ЗП.О 

1.11.01.02 В умовах виробничої або побутової діяльності на основі аналізу 

релігійної літератури, державних нормативно-правових документів про 

релігійні конфесії (суспільні об’єднання), програмних документів 
релігійної конфесії, визначати тип конкретної релігійної конфесії, її 

релігійну орієнтацію та місце в державному устрої та суспільному 

житті держави 

ЗП.О 

1.11.01.03 В умовах виробничої або побутової діяльності згідно з Конституцією 
держави, державними нормативно-правовими документами щодо 

формування та функціонування суспільних об’єднань, використовуючи 

критерії і типологію держави, визначати місце релігії в державному 
устрої конкретної держави 

ЗП.О 

1.11.01.04 В умовах виробничої або побутової діяльності на основі аналізу 

результатів самоспостережень, використовуючи ознаки конкретної 

релігійної доктрини, визначати власні релігійні переконання 

ЗП.О 

1.11.01.05 В умовах виробничої або побутової діяльності на основі аналізу джерел 

інформації, результатів соціологічних опитувань населення щодо 

релігійних уподобань, довіри до конкретних релігійних лідерів тощо, за 
допомогою відповідних критеріїв визначити наявність та характер 

впливу релігійної ідеології на владу та суспільне життя в конкретній 

державі 

ЗП.О 

1.12.01 Враховувати основні наукові концепції у пізнавальній діяльності ПФ.Д 

1.12.01.01 При здійсненні виробничої або соціальної діяльності на основі власних 

спостережень за реальними процесами, використовуючи 

категоріальний апарат та рефлексивні навички, типологізувати 

результати спостережень 

ЗП.О 

1.12.01.02 При здійсненні виробничої або соціальної діяльності використовуючи 

формалізовані результати спостережень за допомогою наданих 

критеріїв оцінювання, накопичувати необхідний для структурування 
обсяг розрізненого інформаційного матеріалу 

ЗП.О 

1.12.01.03 При здійсненні виробничої або соціальної діяльності у процесі роботи 

зі структурованою інформацією, відповідно до визначеної мети 

діяльності, виявляти зв’язки між елементами інформаційного матеріалу 

ЗП.О 

1.12.01.04 При здійсненні виробничої або соціальної діяльності у процесі роботи 

зі структурованою інформацією на основі відомостей про зв’язки між 

елементами інформаційного матеріалу визначати наявність системи 

ЗП.О 

1.12.01.05 При здійсненні виробничої або соціальної діяльності на основі 
результатів порівняльного аналізу визначеної системи з існуючими 

моделями систем установлювати її тип та характеристики 

ЗП.О 

1.13.01 Враховувати моральні переконання та смакові уподобання при 

здійсненні безпечної та ефективної діяльності 
ПФ.Д 

1.13.01.01 В умовах виробничої або побутової діяльності на основі аналізу джерел 

інформації, використовуючи ознаки моральних переконань та смакових 

уподобань, визначати тип етико-естетичної теорії 

ЗП.О 

1.13.01.02 В умовах виробничої або побутової діяльності на основі аналізу 

результатів самоспостережень, використовуючи етико-естетичну 

теорію, встановлювати власні моральні переконання та смакові 

уподобання 

ЗП.О 

1.13.01.03 В умовах виробничої або побутової діяльності на основі аналізу ЗП.О 
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результатів власних спостережень, використовуючи етико-естетичну 

теорію, встановлювати моральні переконання та смакові уподобання 
учасників спільної діяльності 

1.13.01.04 В умовах виробничої або побутової діяльності з урахуванням 

визначених моральних переконань та смакових уподобань знаходити 

компромісні рішення при здійсненні спільної діяльності 

ЗП.О 

1.14.01 Забезпечувати необхідний рівень індивідуальної та колективної 

біобезпеки 
ПФ.Д 

1.14.01.01 В умовах виробничої або побутової діяльності на основі аналізу 

результатів власних спостережень за навколишнім середовищем, 
використовуючи типові ознаки виникнення небезпек, ідентифікувати 

джерела і типи небезпек, шкідливі та небезпечні чинники 

ПР.О 

1.14.01.02 В умовах виробничої або побутової діяльності на основі результатів 

аналізу характеру діяльності людини та моделей типових небезпечних 
ситуацій прогнозувати можливість виникнення небезпек, шкідливих та 

небезпечних біологічних чинників 

ПР.О 

1.14.01.03 В умовах виробничої або побутової діяльності на основі інформації про 
наявність або можливість виникнення шкідливих і небезпечних 

біологічних чинників та про їх кількісні характеристики за допомогою 

моделей типових небезпечних ситуацій визначати рівень 

індивідуального ризику 

ЗП.О 

1.14.01.04 В умовах виробничої або побутової діяльності за результатами 

прогнозу можливості виникнення небезпек, шкідливих та небезпечних 

біологічних чинників визначати план індивідуальних дій з метою 
попередження або зменшення рівня вірогідного пошкодження 

ЗП.О 

1.14.01.05 В умовах виробничої або побутової діяльності дотримуватися діючих 

міжнародних норм, правил та конвенцій щодо дотримання етичних 

норм при проведенні біологічних, екологічних та медичних досліджень 

ЗП.О 

1.15.01 Застосовувати закони формальної логіки в процесі інтелектуальної 

діяльності 
ПФ.С 

1.15.01.01 В умовах виробничої або побутової діяльності за допомогою 

формальних логічних процедур проводити аналіз наявної інформації на 
її відповідність умовам необхідності та достатності для забезпечення 

ефективної діяльності 

ЗП.О 

1.15.01.02 В умовах виробничої або побутової діяльності за допомогою 

формальних логічних процедур проводити аналіз наявної інформації на 
її відповідність вимогам внутрішньої несуперечності 

ЗП.О 

1.15.01.03 В умовах виробничої або побутової діяльності за допомогою 

формальних логічних процедур проводити структурування інформації 
ЗП.О 

1.15.01.04 В умовах виробничої або побутової діяльності за результатами 

структурно-логічної обробки інформації робити висновок щодо її 

придатності для здійснення заданих функцій 

ЗП.О 

1.15.01.05 В умовах виробничої або побутової діяльності на основі результатів 
здійсненої діяльності за допомогою певних критеріїв встановлювати 

якість попередньо виконаних логічних операцій 

ЗП.О 

1.15.01.06 В умовах виробничої або побутової діяльності за умов негативного 

результату діяльності знаходити помилки в структурі логічних 
операцій 

ЗП.О 

2 Проектувальна  

2.01.01 Використовувати назви таксонів керуючись правилами 

Міжнародного кодексу зоологічної номенклатури 
ПФ.С 

2.01.01.01 В умовах виробничої діяльності на підставі вимог Міжнародного 

кодексу зоологічної номенклатури (МКЗН) за латинською назвою 

визначати таксономічну категорію, до якої належить даний таксон 

ЗП.Р 

2.01.01.02 В умовах виробничої діяльності на підставі вимог Міжнародного ЗП.О 
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кодексу зоологічної номенклатури за результатами визначення таксону 

на рівні типу, класу, ряду, родини, роду та виду записувати його точну 
та повну наукову назву 

2.01.02 На основі морфологічних ознак зоологічних об'єктів визначати їх 

еколого-біологічні особливості, виявляти таксономічно важливі 

діагностичні ознаки  

ПФ.Д 

2.01.02.01 У невизначеного зоологічного об'єкту в умовах лабораторії 

використовуючи методики порівняльної анатомії та морфології 

визначити його належність до певного макротаксону 

ПР.О 

2.01.02.02 У невизначеного зоологічного об'єкту в умовах лабораторії 
використовуючи методики порівняльної екоанатомії та екоморфології 

визначити його належність до певного таксону та екологічної групи 

ПР.О 

2.01.02.03 Для невизначеного зоологічного об'єкту в умовах лабораторії 

використовуючи оптичні прилади виявляти ознаки, значимі для 
ідентифікації цього об'єкту на рівні типу 

ПР.О 

2.01.02.04 В умовах лабораторії використовуючи стандартне обладнання та 

реактиви проводити ідентифікацію представників різних типів тварин 
ПП.О 

2.01.02.05 В умовах виробничої діяльності у невизначеної тварини, що перебуває 
у репродуктивному стані, використовуючи візуальне спостереження 

та/чи мікроскопію визначати стадію репродуктивного процесу (циклу) 

ПП.О 

2.01.02.06 В умовах виробничої діяльності у певних груп тварин, що перебувають 
у репродуктивному стані, використовуючи візуальне спостереження 

та/чи мікроскопію і певні інструментальні методи визначати 

репродуктивні можливості досліджуваного об’єкту 

ПР.О 

2.01.02.07 В умовах лабораторії використовуючи візуальне спостереження та 
мікроскопію поводити ідентифікацію типу симетрії тварини 

ПП.Р 

2.01.02.08 За природним та/чи колекційним матеріалом екоморфологічний тип 

тварини та її пристосування до життя у різних середовищах 
ПП.О 

2.01.02.09 В природних умовах, на основі візуальних спостережень та 
характеристик онтогенетичних перетворень організмів представників 

різних таксономічних груп тварин, для невизначеного тваринного 

об’єкту визначати тип статевого циклу 

ПП.О 

2.01.02.10 Користуючись системою ознак різних вікових станів на основі 

візуального спостереження та діагностичних ознак визначати віковий 

стан наданої тварини 

ПП.О 

2.01.02.11 У природних умовах користуючись класифікацією вікових станів 
тварин шляхом візуальних спостережень визначати вікову структуру 

локальної популяції тварин 

ЗР.О 

2.01.02.12 В умовах професійної діяльності використовуючи мікроскопію та 

візуальне спостереження визначати основні типи ураження рослин та їх 
продуктів тваринними об’єктами 

ПП.О 

2.01.02.13 В умовах професійної діяльності використовуючи інформацію про 

періоди життя тварин та про їх еколого-етологічні характеристики 
протягом циклу життя досліджувати фенологію життя тварин протягом 

річного циклу 

ПР.О 

2.01.02.14 В умовах виробничої діяльності використовуючи повний діагноз 

тварини за допомогою визначника тварин ідентифікувати таксон до 
заданого рівня 

ЗП.О 

2.01.02.15 За даними обліку тварин на пробній площі використовуючи 

класифікації екологічних груп тварин за відношенням до основних 

параметрів зовнішнього середовища (вологості, світла, трофності, 
реакції середовища, засолення) визначати основні параметри біотопу 

ПП.О 

2.01.03 Виявляти небезпечних тварин та негативні явища і процеси, 

обумовлені розвитком та діяльністю зоологічних об'єктів 
ПФ.С 

2.01.03.01 В умовах виробничої діяльності на основі камеральної обробки ПР.О 
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відібраного матеріалу та його польових описів виявляти негативні 

впливи тварин, обумовлені їх масовим розмноженням 

2.01.03.02 В умовах виробничої та побутової діяльності керуючись інформацією 
про ступінь загрози здоров'ю людини певних видів тварин (в тому числі 

і паразитів) приймати обгрунтовані рішення щодо запобігання 

нещасних випадків, в тому числі зараження паразитами та ураження 
їхніми метаболітами 

ПП.О 

2.01.03.03 В умовах виробничої діяльності на основі камеральної обробки 

відібраного матеріалу та його польових описів виявляти хвороби, 

спричинені тваринами-паразитами 

ПП.О 

2.01.03.04 В умовах виробничої діяльності на основі синтезу інформації щодо 

проявів життєдіяльності, еколого-фізіологічних та еколого-етологічних 

особливостей окремих видів тварин виявляти можливу загрозу певних 
видів тварин здоров'ю людини 

ПР.О 

2.01.04 Проводити збір, фіксацію, препарування та реєстрацію присутності 

тварин 
ПФ.Е 

2.01.04.01 У природних умовах враховуючи систематичне положення, екологічні 
та біоморфологічні особливості об'єкту за усталеними методиками 

проводити збір мікроскопічного зоологічного матеріалу у водному 

середовищі 

ПП.Р 

2.01.04.02 У природних умовах враховуючи систематичне положення, екологічні 
та біоморфологічні особливості об'єкту за усталеними методиками у 

наземних біотопах проводити збір безхребетних тварин на різних 

стадіях їх розвитку 

ПП.Р 

2.01.04.03 У природних умовах враховуючи систематичне положення, екологічні 
та біоморфологічні особливості об'єкту за усталеними методиками 

проводити збір хордових тварин на різних стадіях їх онтогенезу 

ПП.Р 

2.01.04.04 У природних умовах за усталеними методиками проводити реєстрацію 
слідів діяльності і перебування хордових тварин різних систематичних 

груп; 

ПП.О 

2.01.04.05 У природних умовах враховуючи систематичне положення, екологічні 

та біоморфологічні особливості об'єкту за усталеними методиками 
проводити фіксацію зоологічного матеріалу 

ПП.О 

2.01.04.06 В умовах виробничої діяльності керуючись правилами документування 

зібраного зоологічного матеріалу складати наукові етикетки 

фіксованих проб, зразків та коллекційних одиниць 

ЗП.Р 

2.01.04.07 В лабораторних умовах, використовуючи узагальнену методику 

розраховувати показники різноманіття у угруповань тварин, їх ступінь 

гетерогенності 

ЗП.О 

2.01.04.08 За даними обліку тварин на пробній площі використовуючи 

класифікації екологічних груп тварин за відношенням до основних 

параметрів зовнішнього середовища (вологості, світла, трофності, 

реакції середовища, засолення) визначати основні параметри біотопу 

ПП.О 

2.01.05 Виявляти небезпечних тварин та негативні явища і процеси, 

обумовлені розвитком та діяльністю зоологічних об'єктів 
ПФ.С 

2.01.05.01 В умовах виробничої діяльності для конкретних видів тварин на основі 

оцінки їх чисельності у конкретних біотопах та біологічних 
особливостей, керуючись узагальненою інформацією щодо значення 

цих видів у господарській діяльності людини, прогнозувати їх можливу 

роль у цих біотопах 

ЗП.О 

2.01.05.02 В умовах виробничої діяльності на основі синтезу інформації щодо 

проявів життєдіяльності, еколого-фізіологічних та еколого-етологічних 

особливостей окремих видів тварин виявляти можливу загрозу певних 

видів тварин здоров'ю людини 

ЗП.О 

2.02.01 Проводити збір, фіксацію, гербаризацію та первинну препаративну ПФ.Е 
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обробку ботанічного матеріалу 

2.02.01.01 У природних умовах, враховуючи систематичне положення, екологічні 

та біоморфологічні особливості об'єкту, за усталеними методиками 
проводити збір альгологічного матеріалу. 

ПП.О 

2.02.01.02 У природних умовах, враховуючи систематичне положення, екологічні 

та біоморфологічні особливості об'єкту, за усталеними методиками 
проводити збір мікологічного матеріалу. 

ПП.О 

2.02.01.03 У природних умовах, враховуючи систематичне положення, екологічні 

та біоморфологічні особливості об'єкту, за усталеними методиками 

проводити збір вищих рослин та їх органів. 

ПП.О 

2.02.01.04 У природних умовах, враховуючи систематичне положення, екологічні 

та біоморфологічні особливості об'єкту, за усталеними методиками 

проводити фіксацію ботанічного матеріалу. 

ПП.О 

2.02.01.05 В умовах виробничої діяльності, керуючись правилами 
документування зібраного ботанічного матеріалу, складати наукові 

етикетки гербарних зразків та фіксованих проб. 

ЗП.Р 

2.02.02. Використовувати назви таксонів керуючись правилами 

Міжнародного кодексу ботанічної номенклатури 
ПФ.Д 

2.02.02.01 В умовах виробничої діяльності на підставі вимог Міжнародного 

кодексу ботанічної номенклатури за результатами визначення таксону 

на рівні відділу, класу, порядку, родини, роду та виду записувати його 
точну та повну наукову назву. 

ЗП.О 

2.02.02.02 В умовах виробничої діяльності на підставі вимог Міжнародного 

кодексу ботанічної номенклатури за латинською назвою визначити 

таксономічну категорію, до якої належить даний таксон 

ЗП.Р 

2.02.03 Визначати ботанічні об'єкти, виявляти їх таксономічно важливі 

діагностичні ознаки та біологічні особливості 
ПФ.Е 

2.02.03.01 За природним та гербарним матеріалом у вищої рослини, 

використовуючи техніку препарування рослинних об'єктів, визначати 
типи генеративних органів. 

ПП.О 

2.02.03.02 В умовах виробничої діяльності у водорості або вищої рослини, що 

перебуває у репродуктивному стані, використовуючи візуальне 
спостереження та мікроскопію, визначати тип репродуктивної стадії. 

ПП.Р 

2.02.03.03 За природним матеріалом для покритонасінної рослини в 

генеративному стані, використовуючи техніку препарування та 

мікроскопію, складати формулу квітки. 

ПП.О 

2.02.03.04 В умовах виробничої діяльності, використовуючи техніку 

препарування, встановити тип плода наданої рослини за 

морфологічною, морфогенетичною та онтогенетичною класифікаціями. 

ПР.О 

2.02.03.05 У природних та лабораторних умовах, користуючись класифікаціями 
життєвих форм, шляхом візуальних спостережень встановлювати 

життєву форму наданої рослини. 

ПР.О 

2.02.03.06 За природним та гербарним матеріалом у вищої рослини на основі 

візуального спостереження та мікроскопії визначати морфологічний 
тип пагону, бруньки, форму листкорозміщення, тип стебла, листка, 

ступінь розчленованості листкової пластинки, тип жилкування. 

ПП.О 

2.02.03.07 В умовах виробничої діяльності, використовуючи техніку 
препарування, встановити тип плода наданої рослини за 

морфологічною, морфогенетичною та онтогенетичною класифікаціями. 

ПР.О 

2.02.03.08 В умовах виробничої діяльності у водорості або вищої рослини, що 

перебуває у репродуктивному стані, використовуючи візуальне 
спостереження та мікроскопію, визначати тип репродуктивної стадії. 

ПП.Р 

2.02.03.09 В умовах професійної діяльності серед множини габітуально схожих 

ботанічних об'єктів, використовуючи мікроскопію та візуальне 

спостереження, розпізнавати лишайники. 

ПП.Р 



Керівник програми: доктор біол. наук, професор Лукашов Д.В. 
 
 

2.02.03.10 Використовуючи визначники та атласи, ідентифікувати масові 

еврирегіональні листуваті та кущисті лишайники флори України на 
рівні роду. 

ПР.О 

2.02.03.11 У природних умовах, використовуючи категоризацію лишайників та 

грибів за типами живлення та субстратною причетністю, встановити 

екологічну групу до якої належить даний об'єкт 

ПП.Р 

2.02.03.12 За морфологічним описом гаметофіту вищої спорової рослини, 

використовуючи систематизовану інформацію щодо різноманітності 

життєвих циклів, чергування поколінь та морфології вегетативних 

поколінь представників різних відділів, встановлювати систематичне 
положення рослини на рівні відділу 

ПР.О 

2.02.03.13 У природі для явищ, обумовлених масовим розвитком водоростей, 

користуючись системою екологічних груп, віднести збудника явища до 
певної екологічної групи водоростей. 

ПР.Р 

2.02.03.14 У природі для явищ, обумовлених масовим розвитком водоростей, 

користуючись системою екологічних груп, віднести збудника явища до 

певної екологічної групи водоростей. 

ПР.Р 

2.02.03.15 В лабораторних умовах, використовуючи методи мікроскопії та техніку 

препарування ботанічних об'єктів, на основі аналізу зразка складати 

морфологічний опис вищої рослини, достатній для її визначення 

професіоналом 

ПП.О 

2.02.03.16 В лабораторних умовах, використовуючи методи мікроскопії та техніку 

препарування ботанічних об'єктів, на основі аналізу зразка складати 

опис водорості, достатній для її визначення на рівні родини та роду 
професіоналом. 

ПП.О 

2.02.03.17 В лабораторних умовах, використовуючи методи мікроскопії та техніку 

препарування ботанічних об'єктів, на основі аналізу зразка складати 

опис гриба, достатній для його визначення на рівні родини та роду 
професіоналом. 

ПП.О 

2.02.03.18 В умовах виробничої діяльності, використовуючи повний діагноз 

рослини або гриба, за допомогою визначника ідентифікувати даний 

таксон до заданого рівня. 

ЗП.О 

2.02.04 Вміти складати описи рослинності ПФ.Е 

2.02.04.01 У природних умовах, використовуючи методики обліку домінантів, 

чисельності рослин, проективного покриття, ярусності та мозаїчності та 

методи гербаризації, складати описи наземної рослинності пробної 
ділянки. 

ПР.О 

2.02.04.02 За складом домінантів визначати тип зональної або поясної 

рослинності в межах території України згідно з фізико-географічним та 
геоботанічним районуваннями. 

ПП.О 

2.02.05 Виявляти небезпечні ботанічні об'єкти та негативні явища і 

процеси, обумовлені розвитком ботанічних об'єктів 
ПФ.Д 

2.02.05.01 В умовах виробничої діяльності на основі камеральної обробки 
відібраного ботанічного матеріалу та його польових описів виявляти 

негативні процеси, обумовлені масовим розвитком водоростей та 

грибів. 

ПР.О 

2.02.05.02 В умовах виробничої та побутової діяльності, керуючись інформацією 
про ступінь загрози здоров'ю людини грибів-макроміцетів, приймати 

обгрунтовані рішення щодо запобігання отруєнь грибами та 

продуктами їх життєдіяльності. 

ЗП.О 

2.02.05.03 В умовах виробничої та побутової діяльності, керуючись інформацією 

про ступінь загрози здоров'ю людини вищих рослин, приймати 

обгрунтовані рішення щодо запобігання отруєнь вищими рослинами. 

ЗП.О 

2.02.05.04 В умовах виробничої діяльності на основі камеральної обробки 
відібраного мікологічного матеріалу та його польових описів виявляти 

ПП.О 
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хвороби, спричинені фітопатогенними грибами. 

2.03.01 Вміти досліджувати морфологію мікроорганізмів, виділених з 

компонентів екосистем та природних субстратів 
ПФ.Е 

2.03.01.01 В умовах лабораторії, за систематизованими даними про особливості 

морфології мікробної клітини, використовуючи мікроскоп та 

цитохімічні барвники визначати морфологічний тип мікроорганізму 

ПП.О 

2.03.01.02 В умовах лабораторії, використовуючи спеціальні методи 
мікробіологічних досліджень для заданої бактеріальної культури 

виготовляти препарати поверхневих структур 

ПР.О 

2.03.01.03 В умовах лабораторії, використовуючи спеціальні методи 
мікробіологічних досліджень для заданої бактеріальної культури 

виготовляти препарати цитоплазматичних структур бактеріальної 

клітини 

ПР.О 

2.03.01.04 В лабораторних умовах, використовуючи диференційно-діагностичні 
поживні середовища, визначати кількість клітин Escherichia colі в 

наданому субстраті 

ПП.О 

2.03.02 На основі отриманої лабораторної культури мікроорганізмів 

проводити визначення їх екологічних та біологічних особливостей  
ПФ.Д 

2.03.02.01 В лабораторних умовах, на основі інформації про інфекцію та 

інфекційний процес,визначати фактори патогенності для заданої групи 

мікроорганізмів. 

ПР.О 

2.03.02.02 В лабораторних умовах визначати наявність модифікаційної 

мінливості у заданої групи мікроорганізмів. 
ПР.О 

2.03.03 Ідентифікувати таксони мікроорганізмів, їх систематичне 

положення, визначати екологічну роль та місце в екосистемі  
ПФ.С 

2.03.03.01 Для наданої культури мікроорганізму визначити її систематичне 

положення на рівні групи використовуючи комплекс екологічних, 

морфолого-культуральних і фізіолого-біохімічних ознак. 

ПР.О 

2.03.03.02 В лабораторних умовах, на основі даних щодо кількості мікробних 
клітин у культурі враховуючи інформацію про ріст та розмноження 

мікробної популяції, визначити тривалість її фаз розвитку в 

періодичній культурі. 

ПР.О 

2.03.03.03 В лабораторних умовах, враховуючи дані про диференціацію на рівні 
клітинної організації прокаріот, використовуючи цитологічні методи 

мікробіологічних досліджень, виявити типи диференціації. 

ПР.О 

2.03.03.04 Для мікробіологічних об'єктів за даними про склад та будову клітинної 
стінки, використовуючи інформацію про систему діагностичних 

біохімічних ознак, виявляти в умовах лабораторії відношення до 

фарбування за Грамом 

ПР.О 

2.04.01 Планувати застосування  біотехнологічних процесів у екологічному  

виробництві 
ПФ.Е 

2.04.01.01 В умовах виробничої діяльності на основі аналізу комплексу 

властивостей біотехнологічного продукту оцінювати його відповідність 

вимогам міжнародних та державних норм і стандартів. 

ЗР.О 

2.04.01.02 В умовах виробничої біотехнологічної лабораторії або її моделі 

визначати адекватні біотехнологічні процедури отримання, зберігання 

та транспортування вихідної сировини в залежності від джерела її 
походження. 

ПР.О 

2.04.02 На основі існуючих біотехнологічних схем здійснювати розробку 

екологічних технологій 
ПФ.Д 

2.04.02.01 В умовах лабораторії, керуючись відповідними протоколами та 
регламентами, отримати заданий тип комерційного білкового 

препарату з плазми крові, використовуючи метод іонообмінної 

хроматографії. 

ПП.О 

2.04.02.02 В умовах лабораторії за поданими зразками тваринних, рослинних ПП.О 
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тканин і мікробіологічних бульонів (екстракти, клітини, кров або 

фрагментів електрофореграм ДНК/РНК) провести кількісне виділення 
нуклеїнових кислот, їх фрагментів, похідних, плазмід. 

2.04.02.03 В умовах лабораторії визначити наявність мікродомішків нуклеїнових 

кислот в біотехнологічному продукті за допомогою полімеразної 

цепної реакції. 

ПП.О 

2.04.02.04 В умовах лабораторії використовуючи гідроліз ДНК рестрикційними 

ендонуклеазами та гельелектрофорезі провести картування сайтів 

рестрикції (одержати “фінгерпринт”) біологічного об'єкту. 

ПП.О 

2.04.02.05 В умовах лабораторії методом гібридизації клітин одержати і відібрати 
гібридні клітини із В-клітин селезінки імунізованих тварин та мієломи 

ПП.О 

2.04.03 Аналізувати склад та властивості біотехнологічного процесу, 

здійснювати контроль якості виробництва 
ПФ.С. 

2.04.03.01 В умовах виробництва в лабораторії контролю процесу та якості 
виявити наявність  у біотехнологічному продукті домішок, які не 

відповідають затвердженому сертифікату якості на цей продукт 

ПП.О 

2.04.03.02 В умовах виробництва в лабораторії контролю процесу та якості, 

оцінити чистоту кінцевого продукту біотехнології. 
ПП.О 

2.04.04 Вміти оцінювати наслідки біотехнологічного виробництва для 

природних екосистем та агросистем 
ПФ.Е 

2.04.04.01 В польових (експедиційних) умовах використовуючи методи екстрації 
та хімічної модифікації з виявленням специфічних груп, провести 

оцінку забруднення природного середовища (грунт, вода, повітря, 

природні біологічні об'єкти, інше) хімічними речовинами, що 

використовуються для боротьби із сільськогосподарськими 
шкідниками та бур'янами. 

ПП.О 

2.04.04.02 В умовах виробничої діяльності, керуючись сертифікованими 

методичними рекомендаціями та нормативними актами, оцінювати 
ступінь біологічної небезпечності вихідної сировини при проведенні 

певної біотехнологічної процедури 

ЗР.О 

2.04.04.03 В умовах виробничої діяльності або пілотної лінії за допомогою 

різноманітних методів первинної очистки визначити кількісний вміст 
цільового продукту, його властивості та можливий вихід на початкових 

стадіях процесу з сировини, яка пропонується для виробництва 

цільового продукту. 

ПР.О 

2.04.04.04 В умовах виробничої діяльності або пілотної лінії за допомогою 
різноманітних методів високої очистки (хроматографія, мембранна 

фільтрація) визначити можливий вихід цільового продукту на кінцевих 

стадіях процесу з проміжного продукту при його виробництві. 

ПР.О 

2.04.05 Планувати регламент екобіотехнологічного виробництва, 

розраховувати економічні показники та параметри 
ПФ.Е 

2.04.05.01 В умовах виробничої діяльності або пілотної лінії за допомогою 

нормативної документації та промислового/пілотного регламенту 
розрахувати собівартість цільового продукту, ринкову вартість 

готового біотехнологічного препарату та економічно обгрунтувати 

інвестицію в промисловий проект. 

ЗП.О 

2.04.05.02 В умовах виробничої діяльності або пілотної лінії за допомогою 
масштабування процесу у напрямках up stream і down stream визначити 

“вузькі” та непридатні ланки процесу та запропонувати “обхідні” 

технологічні етапи для одержання оптимального економічного виходу 
біотехнологічного цільового продукту. 

ЗР.О 

2.04.05.03 В умовах виробничої діяльності або пілотної лінії, використовуючи 

існуючі методичні рекомендації, акти та нормативні документи, 

розробити стандартні операційні процедури за стадіями виробничого 
процесу біотехнологічного продукту. 

ЗП.О 
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2.04.05.04 В умовах виробничої діяльності або пілотної лінії, використовуючи 

узагальнену інформацію щодо методів біотехнологічного виробництва, 
для заданого біотехнологічного продукту або препарату обирати 

оптимальну методику промислового отримання цього 

біотехнологічного продукту (препарату) з множини можливих методик 

ЗР.О 

2.05.01 На підставі аналізу вікових параметрів тварин, шляхом візуальних 

спостережень визначати вікову структуру локальної популяції 

тварин. 

ПФ.Д 

2.05.01.01 У природних умовах користуючись класифікацією вікових станів 

тварин шляхом візуальних спостережень визначати вікову структуру 
локальної популяції тварин 

ЗР.О 

2.05.01.02 У природних умовах користуючись практичними методами аналізувати 

показники чисельності та біомаси популяції 
ПР.Р 

2.05.01.03 В умовах виробничої діяльності використовуючи алгоритм аналізу 
популяційної структури здійснювати прогноз основних кількісних та 

якісних параметрів популяції 

ЗП.О 

2.05.02 На основі аналізу основних властивостей живого, визначати 

структурний рівень організації угруповання 
ПФ.Д 

2.05.02.01 В умовах виробничої діяльності, для біологічного об'єкту на основі 

аналізу основних властивостей живого, визначати структурний рівень 

організації 

ПР.Р 

2.05.02.02 В умовах виробничої діяльності, у вибірці груп особин одного виду, 

виявлених на різних територіях, використовуючи алгоритм аналізу 

популяційної структури виду, визначати кількість популяцій, 

представлених в даній вибірці 

ЗР.О 

2.05.03 Вміти аналізувати фенетичну та генетичну мінливість ознаки в 

межах популяції організму 
ПФ.Е 

2.05.03.01 В умовах виробничої діяльності, використовуючи алгоритм аналізу 
норми реакції заданої ознаки у ряду поколінь певної популяції, 

визначити форму мінливості цієї ознаки. 

ЗР.О 

2.05.03.02 В умовах виробничої діяльності використовуючи дані щодо мінливості 

популяції аналізувати структуру гетерогенності популяції та визначати 
причини, що на неї впливають 

ПП.О 

2.05.04. Визначати вплив екологічних факторів на процеси боротьби за 

існування та форму природного добру у межах біоценозу 
ПФ.С 

2.05.04.01 В умовах виробничої діяльності, для заданого виду, використовуючи 
якісний аналіз співвідношення впливу біотичних і абіотичних факторів 

довкілля, визначати форму боротьби за існування. 

ЗР.О 

2.05.04.02 В умовах виробничої діяльності, для заданої групи популяцій, 

використовуючи алгоритм аналізу міжпопуляційних відносин, 
визначати форму ізоляції. 

ЗР.О 

2.05.04.03 В умовах виробничої діяльності, для заданої популяції, за частотою 

трапляння різних ступенів прояву даної ознаки в популяції, 
використовуючи гістограми розподілу ознаки в популяції, визначити 

форму природного добору. 

ПП.Р 

2.05.05 На основі систематизованих даних про критерії виду, за аналізом 

характеристик популяцій цих видів, визначати тип видоутворення. 
ПФ.Д 

2.05.05.01 В умовах виробничої діяльності, для групи еволюційно споріднених 

видів, на основі систематизованих даних про критерії виду, за аналізом 

характеристик популяцій цих видів, визначати тип видоутворення. 

ЗР.О 

2.05.05.02 В умовах виробничої діяльності, для групи споріднених таксонів 
одного рангу, на основі систематизованих даних про закономірності 

еволюції філогенетичних груп, за описом цих таксонів та ознаками 

найбільш високої таксономічної ваги визначати форму філогенезу. 

ЗР.О 
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2.05.06 На основі даних щодо кількості мікробних клітин у культурі 

визначати параметри росту та розмноження мікробної популяції, 

тривалість фаз її розвитку  

ПФ.Д 

2.05.06.01 В лабораторних умовах, на основі даних щодо кількості мікробних 

клітин у культурі враховуючи інформацію про ріст та розмноження 

мікробної популяції, визначити тривалість її фаз розвитку в 
періодичній культурі. 

ПР.О 

2.05.06.02 В лабораторних умовах, на основі параметрів розвитку мікробної 

популяції, визначити тривалість її існування у періодичній та 

безперервній системах. 

ПР.О 

3 Виконавська  

3.01.01 Проводити дослідження біологічних об'єктів на клітинному рівні  ПФ.Е 

3.01.01.01 В умовах лабораторії використовуючи загальноприйняті методики 
настроювати оптичний мікроскоп 

ПП.Р 

3.01.01.02 В умовах лабораторії, використовуючи мікроскоп за допомогою 

спеціальних вимірювальних приладів визначати розмірні та 

геометричні характеристики мікроскопічних об'єктів 

ПП.Р 

3.01.01.03 В лабораторних умовах, використовуючи довідково-інформаційну 

цито- та гістохімічну літературу проводити ідентифікацію в клітині 

певних речовин за допомогою цитохімічних методів 

ПР.О 

3.01.01.04 В лабораторних умовах, використовуючи мікроскоп та методи 
цитохімічного та гістохімічного забарвлення, за гістологічними 

препаратами визначати клітинні типи 

ПР.О 

3.01.01.05 В лабораторних умовах, використовуючи оптичний мікроскоп, на 
диференційно забарвлених цитологічних та гістологічних препаратах, 

виявляти основні органели 

ПП.Р 

3.01.01.06 В умовах лабораторії використовуючи мікроскоп та методики 

прижиттєвого забарвлення розпізнавати клітини прокаріот, 
еукаріотичних рослин та тварин за їх планами будови та специфічними 

органелами 

ПП.Р 

3.01.01.07 В лабораторних умовах, використовуючи спеціальні методи 

гістологічного та гістохімічного забарвлення, за допомогою мікроскопу 
на гістологічних препаратах визначати морфологічний тип клітинних 

ядер 

ПР.О 

3.01.01.08 В лабораторних умовах на гістологічних препаратах, використовуючи 
спеціальні методи гістологічного та гістохімічного забарвлення, за 

допомогою мікроскопу визначати типи хромосом 

ПР.О 

3.01.01.09 В лабораторних умовах на гістологічних препаратах, використовуючи 

спеціальні методи гістологічного та гістохімічного забарвлення, 
методом мікроскопії виявляти внутрішньоклітинні включення різної 

хімічної природи 

ПР.О 

3.01.01.10 В лабораторних умовах на основі аналізу електронограми шляхом 

оцінки інтенсивності розвитку різних органел визначати головну 
функцію представленої клітини 

ПР.О 

3.01.01.11 В лабораторних умовах за електронограмами на основі аналізу 

ультраструктурних особливостей мітохондрій визначати 
функціональний стан клітини 

ПР.Р 

3.01.01.12 В лабораторних умовах за препаратами клітин з розвиненими 

цитоскелетом, використовуючи методи мікроскопії, визначати тип та 

функції окремих елементів цитоскелету 

ПР.О 

3.01.01.13 В лабораторних умовах, використовуючи методи гістологічного та 

гістохімічного забарвлення та мікроскопію, визначати фазу та період 

клітинного циклу, на якому перебуває конкретна клітина 

ПП.О 

3.01.01.14 В лабораторних умовах на цитологічних препаратах з різними фазами 
мітозу використовуючи мікроскопію та узагальнену інформацію щодо 

ПП.О 
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послідовності змін ядра при мітозі ідентифікувати фазу мітозу, на якій 

перебуває конкретна клітина 

3.01.02 На основі знань про клітинну будову проводити дослідження 

тваринного матеріалу на тканинному рівні 
ПФ.Д 

3.01.02.01 В лабораторних умовах використовуючи методи мікроскопії та 

спеціальні гістологічні та гістохімічні забарвлення, на гістологічних 
препаратах за морфо-функціональними особливостями клітинних та 

неклітинних гістологічних елементів визначати тканини різних типів 

ПР.О 

3.01.02.02 В лабораторних умовах використовуючи методи мікроскопії та 

спеціальні гістологічні та гістохімічні забарвлення, за препаратом 
епітеліальної тканини визначати її вид та органну приналежність 

ПР.О 

3.01.02.03 В лабораторних умовах використовуючи методи мікроскопії та 

спеціальні гістологічні та гістохімічні забарвлення, за препаратом 

залози визначати тип цієї залози 

ПР.О 

3.01.02.04 В лабораторних умовах використовуючи методи мікроскопії та 

спеціальні гістологічні та гістохімічні забарвлення, за препаратом 

тканини внутрішнього середовища складати її опис на рівні, 
достатньому для визначення її виду та органної приналежності 

професіоналом 

ЗП.О 

3.01.02.05 В лабораторних умовах, використовуючи методи мікроскопії та 

спеціальні гістологічні та гістохімічні забарвлення, на гематологічних 
препаратах розпізнавати формені елементи крові та лімфи 

ПП.О 

3.01.02.06 В лабораторних умовах, використовуючи методи мікроскопії та 

спеціальні гістологічні та гістохімічні забарвлення, на препаратах 

сполучних тканин визначати клітинні та неклітинні елементи власне 
сполучної тканини різних видів 

ПР.О 

3.01.02.07 В лабораторних умовах використовуючи методи мікроскопії та 

спеціальні гістологічні та гістохімічні забарвлення, на препаратах 
кісткової тканини визначати види цієї тканини 

ПР.О 

3.01.02.08 В лабораторних умовах використовуючи методи мікроскопії та 

спеціальні гістологічні та гістохімічні забарвлення, на препаратах 

м'язової тканини визначати види цієї тканини 

ПР.Р 

3.01.02.09 В лабораторних умовах використовуючи методи мікроскопії та 

спеціальні гістологічні та гістохімічні забарвлення, на препаратах 

нервової тканини складати морфологічний опис цієї тканини, достатній 

для її визначення на рівні типу та органної приналежності 
професіоналом 

ЗП.О 

3.01.02.10 В лабораторних умовах використовуючи методи мікроскопії та 

спеціальні гістологічні та гістохімічні забарвлення за гістологічним 
препаратом оцінювати можливість регенерації втраченої або 

пошкодженої структури в тканині 

ПР.О 

3.01.02.11 В лабораторних умовах використовуючи методи мікроскопії та 

спеціальні гістологічні та гістохімічні забарвлення за гістологічним 
препаратом визначати форму загибелі клітин 

ПР.О 

3.02.01 Виконувати лабораторний аналіз наявності та вмісту катіонів у 

зразках біотичних та абіотичних компонентів довкілля 
ПФ.Е 

3.02.01.01 В лабораторних умовах у наданому розчині визначити аналітичну 
групу катіонів та аніонів, використовуючи групові реагенти. 

ПП.О 

3.02.01.02 В лабораторних умовах у визначеній аналітичній групі ідентифікувати 

конкретні катіони у суміші, використовуючи дробно-систематичний 
безсірководневий метод аналізу ПП.О 

3.02.02 Виконувати лабораторний аналіз наявності та вмісту аніонів у 

зразках біотичних та абіотичних компонентів довкілля 
ПФ.Е 
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3.02.02.01 В лабораторних умовах у визначеній аналітичній групі ідентифікувати 

конкретні аніони у суміші, використовуючи дробно-систематичний 
кислотно-основний метод аналізу. 

ПП.О 

3.02.02.02 В лабораторних умовах у наданій неорганічній сполуці визначити 

спектр ймовірних компонентів (елементів та хімічних складових), 

використовуючи методи попереднього випробування зразку. 

ПП.О 

3.02.03 На основі визначення катіонів та аніонів розраховувати хімічний 

склад  досліджуємого зразку біотичних та абіотичних компонентів 

довкілля 

ПФ.Д 

3.02.03.01 В лабораторних умовах для наданої неорганічної сполуки з відомими 
результатами попереднього випробування, використовуючи дробно-

систематичний метод аналізу, встановити хімічну формулу 

неорганічної сполуки. 

ПР.О 

3.02.03.02 В умовах виробничої діяльності переводити концентрацію розчинів у 
заданих одиницях виміру в інші одиниці виміру, використовуючи 

формули перерахунку концентрації. 

ЗР.О 

3.02.03.03 В лабораторних умовах для заданої речовини в процесі титрування 
визначати кількість титранту в точці еквівалентності з використанням 

заданого індикатору. 

ПП.О 

3.02.03.04 Для відомого класу хімічної сполуки обрати конкретний метод 

титриметрчного аналізу, керуючись узагальненою інформацією щодо 
різноманітності та галузей застосування титриметрії 

ЗР.О 

3.02.03.05 В лабораторних умовах у наданому розчині проводити кількісне 

визначення вмісту карбонат-іонів, використовуючи метод 

ацидиметричного титрування. 

ПП.О 

3.02.03.06 В лабораторних умовах проводити кількісне визначення вмісту кислоти 

методом алкаліметричного титрування 
ПП.О 

3.02.03.07 В лабораторних умовах проводити кількісне визначення вмісту 
відновників, використовуючи метод перманганатометричного 

титрування. 

ПП.О 

3.02.03.08 В лабораторних умовах проводити кількісне визначення вмісту кисню у 

розчині, використовуючи метод йодометричного титрування. 
ПП.О 

3.02.03.09 В лабораторних умовах визначати жорсткість води, використовуючи 

метод комплексонометричного титрування. 
ПП.О 

3.02.04 Вміти самостійно розраховувати та готувати розчини, 

застосовувати лабораторні прийоми та обладнання 
ПФ.Е 

3.02.04.01 В лабораторних умовах, керуючись відповідними формулами 

розрахунку за допомогою аналітичних ваг та мірного посуду, готувати 

розчини хімічних сполук заданої концентрації 

ПП.О 

3.02.04.02 В умовах виробничої діяльності, використовуючи стандарт-титри 
(фіксанали) та керуючись відповідними формулами розрахунку, за 

допомогою типового лабораторного обладнання готувати буферні 

розчини з заданним рН. 

ПП.О 

3.02.04.03 В умовах виробничої необхідності за класом хімічних сполук, 
розраховувати кислотність (рН) водних розчинів кислот, основ та 

солей, використовуючи відповідні формули. 

ЗР.О 

3.02.05 Визначати за допомогою інструментальних методів кількісний 

вміст специфічних сполук у компонентах навколишнього 

середовища 

ПФ.С 

3.02.05.01 В лабораторних умовах, використовуючи розчини різних концентрацій, 

будувати калібрувальний графік для фотометричного визначення 
вмісту заданої речовини. 

ПР.О 

3.02.05.02 В лабораторних умовах проводити кількісне визначення вмісту речовин 

у розчині фотометричним методом. 
ПП.О 

3.02.05.03 В лабораторних умовах проводити кількісне визначення вмісту кислот, ПП.О 
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основ та солей, використовуючи потенціометричний метод аналізу. 

3.02.05.04 В умовах виробничої діяльності за рівнянням реакції осадження 

визначити концентрації іонів у насиченому розчині, що перебувають у 
рівновазі з відповідним осадом, використовуючи добуток розчинності.  

ЗР.О 

3.02.05.05 В лабораторних умовах проводити кількісне визначення вмісту сполук 

у розчині, використовуючи гравіметричний метод аналізу. 
ПП.О 

3.02.05.05 В умовах виробничої необхідності за класом хімічних сполук, 
розраховувати кислотність (рН) водних розчинів кислот, основ та 

солей, використовуючи відповідні формули. 

ЗР.О 

3.02.05.06 В умовах виробничої необхідності за величинами коефіцієнтів 
розподілу речовини в системі вода-органічний розчинник, 

використовуючи відповідні формули розрахунку розрахувати ступені 

вилучення речовини в органічну фазу та коефіцієнт їх абсолютного 

концентрування 

ЗР.О 

3.03.01 Визначати якісний та кількісний склад вуглеводів у біологічних 

зразках методами базових біохімічних досліджень 
ПФ.С 

3.03.01.01 В умовах лабораторії за поданим зразком вуглеводів проводити 

ідентифікацію гексоз використовуючи загальноприйняті методики 
визначення моносахаридів 

ПП.О 

3.03.01.02 В умовах лабораторії за поданим зразком вуглеводів проводити 

ідентифікацію пентоз, використовуючи загально прийняті методики 
визначення моносахаридів 

ПП.О 

3.03.01.03 В умовах лабораторії за поданим зразком вуглеводів проводити 

ідентифікацію дисахаридів, використовуючи загально прийняті 

методики визначення дисахаридів 

ПП.О 

3.03.01.04 В умовах лабораторії за поданим зразком вуглеводів проводити 

ідентифікацію полісахаридів, використовуючи загально прийняті 

методики визначення полісахаридів 

ПП.О 

3.03.01.05 В умовах лабораторії за поданим зразком вуглеводів проводити 
кількісне визначення моно-, ди- та полісахаридів, використовуючи 

загально прийняті методики визначення цих речовин 

ПП.О 

3.03.02 Визначати якісний та кількісний склад амінокислот у біологічних 

зразках методами базових біохімічних досліджень 
ПФ.С 

3.03.02.01 В умовах лабораторії за поданими зразками амінокислот проводити 

якісне визначення циклічних амінокилот, використовуючи загально 

прийняті методики якісного визначення амінокислот 

ПП.О 

3.03.02.02 В умовах лабораторії за поданими зразками амінокислот проводити 

кількісне визначення вмісту вільних амінокилот, використовуючи 

загально прийняті методики кількісного визначення амінокислот 

ПП.О 

3.03.02.03 В умовах лабораторії для наданих зразків молока проводити кількісне 
визначення вмісту казеїну, використовуючи основні реакції кількісного 

визначення білків 

ПП.О 

3.03.02.04 В умовах лабораторії з наданих зразків виділяти глобуліни та 

альбуміни, використовуючи метод висалювання сірчанокислим 
амонієм 

ПП.О 

3.03.02.05 В умовах лабораторії за поданими зразками білків провести оборотні та 

необоротні реакції осадження білків, використовуючи загально 
прийняті методики 

ПП.О 

3.03.03 Визначати якісний та кількісний склад ліпідів у біологічних 

зразках методами базових біохімічних досліджень 
ПФ.С 

3.03.03.01 В умовах лабораторії за поданими зразками ліпідів проводити 
визначення фосфогліцеридів, використовуючи загально прийняті 

методики розділення та визначення фосфогліцеридів 

ПП.О 

3.03.03.02 В умовах лабораторії за поданими зразками проводити реакції 

омилення жиру, використовуючи загально прийняті методики 
ПП.О 
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3.03.03.03 В умовах лабораторії з наданих зразків жирів отримувати вільні жирні 

кислоти методом омилення 
ПП.О 

3.03.03.04 В умовах лабораторії у наданих зразках визначати вміст холестерину з 
використанням методів кількісного визначення цієї речовини 

ПП.О 

3.03.04 Визначати якісний та кількісний склад нуклеїнових кислот, 

ферментів, вітамінів, гормонів у біологічних зразках методами 

базових біохімічних досліджень 

ПФ.С 

3.03.04.01 В умовах лабораторії у наданому зразку виявляти продукти розпаду 

нуклеїнових кислот (пуринові та піримідинові основи, рибози, 

фосфорної кислоти), використовуючи якісні специфічні реакції 
визначення продуктів розпаду нуклеїнових кислот 

ПП.О 

3.03.04.02 В умовах виробничої діяльності за поданим зразком проводити 

кількісне визначення продуктів розпаду нуклеїнових кислот, 

використовуючи загально прийняті методики кількісного визначення 
нуклеїнових кислот 

ПП.О 

3.03.04.03 В умовах виробничої діяльності за поданим зразком визначати 

активність протеолітичних ферментів використовуючи методики 
визначення активності протеолітичних ферментів 

ПП.О 

3.03.04.04 В умовах лабораторії визначати термостабільність, специфічність дії та 

властивості щодо рН середовища зразка наданого ферменту, 

використовуючи методики визначення основних властивостей 
ферментів 

ПП.О 

3.03.04.05 В умовах лабораторії за поданим зразком суміші водорозчинних 

вітамінів провести їх якісний аналіз, згідно до загальноприйнятих 

методик 

ПП.О 

3.03.04.06 В умовах лабораторії за поданим зразком суміші водорозчинних 

вітамінів провести їх кількісний аналіз, згідно до загальноприйнятих 

методик 

ПП.О 

3.03.04.07 В умовах лабораторії за поданим зразком суміші жиророзчинних 

вітамінів, проводити їх якісний аналіз, використовуючи 

загальноприйняті методики 

ПП.О 

3.03.04.08 В умовах лабораторії за поданим зразком суміші жиророзчинних 
вітамінів, проводити їх кількісний аналіз, використовуючи 

загальноприйняті методики 

ПП.О 

3.03.04.09 В умовах виробничої діяльності за поданими зразками визначати 

гормони, використовуючи сучасні методи якісного визначення цих 
речовин 

ПП.О 

3.03.05 На основі якісного та кількісного аналізу біологічних зразків 

визначати хід біохімічних процесів в живих організмах 
ПФ.Д 

3.03.05.01 В умовах лабораторії провести розрахунок енергетичних затрат синтезу 
жирної кислоти з участю Ацетил – КоА карбоксилази 

ПП.О 

3.03.05.02 В умовах лабораторії за поданими зразками визначати проміжний 

продукт циклу трикарбонових кислот - бурштинову килоту - за 
сучасними методами 

ПП.О 

3.03.05.03 В умовах лабораторії за поданим зразком проводити визначення вмісту 

кінцевого продукту білкового обміну (сечовини) 
ПП.О 

3.04.01 Вміти виявляти та характеризувати генетичні особливості 

біологічних об'єктів за допомогою генетичних методів дослідження 
ПФ.Е 

3.04.01.01 В умовах виробничої діяльності використовуючи методичні підходи 

класичної генетики проводити схрещування різних особин модельного 

генетичного об'єкту для визначення особливості спадкування ознак 

ПП.О 

3.04.01.02 Використовуючи положення класичної генетики для моногібридного 

схрещування, за відомими фенотипами батьків, кількісними 

співвідношеннями фенотипів першого та другого гібридних поколінь 

визначати характер спадкування ознаки та генотипи батьків і нащадків 

ЗР.О 
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3.04.01.03 Використовуючи положення класичної генетики для ди- та 

полігібридного схрещувань при незалежному спадкуванні ознак, за 
відомими фенотипами батьків, кількісними співвідношеннями 

фенотипів першого та другого гібридних поколінь визначати кількість 

генів, що визначають розщеплення та генотипи батьків і нащадків 

ЗР.О 

3.04.01.04 В умовах виробничої діяльності на основі інформації про частоту 
прояву ознаки у гетерозигот обчислити пенетрантність даного гену 

використовуючи відповідний математичний апарат 

ЗР.О 

3.04.01.05 При умові спадкування ознаки за моногібридною схемою за відомими 

генотипами або фенотипами батьківських особин, користуючись 
алгоритмами генетичного аналізу, обчислити ймовірність прояву 

заданого фенотипу у потомстві 

ЗР.О 

3.04.01.06 В умовах виробничої діяльності, за допомогою аналізуючого 
схрещування, з заданим рівнем достовірності визначати ймовірність 

гомозиготності особини з домінантним фенотипом 

ЗР.О 

3.04.01.07 За апостеріорними співвідношеннями фенотипів у вибірці родин, де 

проявився заданий фенотип, визначати апріорні співвідношення 
фенотипів, викорстовуючи алгоритми розрахунку апріорних 

розщеплень за апостеріорними 

ЗР.О 

3.04.01.08 Для вибірки батьківських особин з домінантними фенотипами та 

відомими співвідношеннями генотипів, використовуючи алгоритми 
генетичного аналізу, обчислювати ймовірність прояву рецесивної 

ознаки у потомків  

ЗР.О 

3.04.01.09 В умовах виробничої діяльності, використовуючи методи перевірки 
генетичних гіпотез, визначати причини відхилення спостережуваних 

розщеплень серед особин різної статі від теоретично очікуваних  

ЗР.О 

3.04.01.10 В умовах виробничої діяльності, використовуючи положення законів 

Менделя, за данними про розщеплення ознаки серед потомства в 
першому та другому гібридному поколіннях при відомих або невідомих 

чисельних співвідношеннях фенотипів, визначати кількість генів, що 

впливають на ознаку 

ЗР.О 

3.04.01.11 При відомих фенотипах батьківських особин за даними про 
розщеплення ознаки серед потомства, використовуючи порівняння 

наявних співвідношень фенотипів в першому і другому гібридному 

поколіннях з характерними менделівськими розщепленнями, визначати 
тип взаємодії генів, що впливають на ознаку. 

ЗР.О 

3.04.01.12 В умовах виробничої діяльності, на основі порівняння фенотипів 

батьків та нащадків при аналізуючому схрещуванні, визначати 

рекомбінантні та нерекомбінантні фенотипи серед нащадків. 

ЗР.О 

3.04.01.13 В умовах виробничої діяльності, на основі порівняння фенотипів 

батьків та нащадків аналізуючого дигібридного схрещування, за 

частотою рекомбінації генів визначати відстань між ними. 

ЗР.О 

3.04.01.14 В умовах виробничої діяльності за даними про частоти рекомбінації 
між генами, використовуючи методи генетичного картування, 

визначити взаємне розташування генів  

ЗР.О 

3.04.01.15 Для відомих батьківських генотипів за даними про частоти 
рекомбінації між генами, використовуючи решітку Пеннета, 

обчислювати ймовірність появи різних фенотипів у потомстві 

ЗР.О 

3.04.01.16 В умовах виробничої діяльності при відомих фенотипах батьківських 

особин за результатами розщеплення ознаки серед нащадків різної 
статі, одержаних в реципрокних схрещуваннях, встановити залежність 

прояву ознаки від статі. 

ЗР.О 

3.04.01.17 В умовах виробничої діяльності у вибірці одновидових особин, 

використовуючи методи реєстрації та аналізу кількісних ознак, 
обчислити основні показники мінливості заданої ознаки 

ЗР.О 
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3.04.01.18 В умовах виробничої діяльності, на основі порівняння фенотипів 

батьків та нащадків при аналізуючому схрещуванні, визначати 
рекомбінантні та нерекомбінантні фенотипи серед нащадків. 

ЗР.О 

3.04.01.19 В лабораторних умовах за цитогенетичними препаратами букальних 

клітин, на основі кількісного аналізу тілець Барра в клітинах, визначати 

стать особин, яким належать ці клітини  

ЗР.О 

3.04.01.20 В умовах виробничої діяльності за даними про частоти трапляння 

певних ознак в популяції, використовуючи методи популяційної 

генетики, обчислювати рівень генетичної мінливості в популяції  

ЗР.О 

3.04.02 Проводити генетичні дослідження та аналізувати генетичні 

процеси в угрупованнях живих організмів 
ПФ.С 

3.04.02.01 В умовах виробничої діяльності, за даними про частоти трапляння 

певних ознак в популяції, використовуючи методи популяційної 

генетики, обчислювати популяційні частоти алелів та генотипів 

ЗР.О 

3.04.02.02 В умовах виробничої діяльності для заданого пробанда, 

використовуючи методи аналізу родинних зв´язків та застосовуючи 

стандартну генеалогічну символіку, побудувати родовід 

ПР.О 

3.04.02.03 В умовах виробничої діяльності за наданим родоводом, 
використовуючи методи аналізу родоводів, обчислити ймовірність 

прояву ознаки у пробанда та його нащадків 

ЗР.О 

3.04.02.04 В лабораторних умовах, на препаратах лімфоцитів периферійної крові 
людини, використовуючи мікроскоп та методики цитогенетичного 

аналізу, обчислити частоту різних типів хромосомних аберацій в 

метафазних клітинах 

ПП.О 

3.04.02.05 В лабораторних умовах, на препаратах кореневих меристем 
проростаючого насіння, використовуючи мікроскоп та методики 

цитогенетичного аналізу, обчислити частоту різних типів хромосомних 

аберацій в анафазних клітинах 

ПП.О 

3.04.02.06 У виробничих умовах, за наданими послідовностями нуклеотидів до і 

після впливу мутагенів, на основі порівняння послідовностей, 

використовуючи впорядковану інформацію про зміни в ДНК під 

впливом різних факторів, розпізнати тип мутації 

ЗР.О 

3.04.02.07 У виробничих умовах на основі відомостей про механізми мутагенного 

впливу факторів різної природи, використовуючи впорядковану 

інформацію щодо обліку мутацій у мікроорганізмів, тварин та рослин, 

підібрати тест-систему для оцінки мутагенного впливу заданого 
фактора 

ЗР.О 

3.04.02.08 У виробничих умовах для сукупності зразків тканин, що містять білки 

та ферменти, взятих від вибірки індивідуальних особин з популяції, на 
основі електрофоретичного аналізу поліморфізму білків, 

використовуючи частоти генів, що кодують білки, визначити 

параметри генетичної структури популяції для генів, що кодують білки 

ПП.О 

3.04.02.09 У виробничих умовах для сукупності зразків ДНК, взятих від 
індивідуальних особин з популяції, на основі стандартних методів 

аналізу ДНК-маркерів, використовуючи алельні частоти кодуючих та 

анонімних послідовностей ДНК, визначити параметри генетичної 
структури популяції для поліморфних послідовностей ДНК 

ЗР.О 

3.04.02.10 У виробничих умовах, за наданими результатами секвенування ДНК 

певного організму, на основі існуючих в інтернеті банків 

послідовностей ДНК та повністю секвенованих геномів, 
використовуючи сучасні комп´ютерні програми роботи з банками 

послідовностей ДНК, визначити належність наданої послідовності ДНК 

до геному конкретного виду 

ЗР.О 

3.04.02.11 У виробничих умовах, за наданою послідовністю амінокислотних 
залишків певної білкової молекули, на основі існуючих в Інтернеті 

ЗР.О 
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банків амінокислотних послідовностей білків, використовуючи сучасні 

комп’ютерні програми роботи з банками послідовностей білків, 
визначити видову належність наданої послідовності 

3.05.01 Вміти планувати та проводити дослідження фізіологічних 

особливостей тваринного організму за умов впливу різних 

екологічних факторів 

ПФ.Е 

3.05.01.01 У лабораторних умовах, використовуючи правила асептики і 

антисептики, враховуючи морфофізіологічні особливості об’єкта за 

загальноприйнятими методиками, проводити забір крові 

ПП.Р 

3.05.01.02 В умовах лабораторії визначити групову належність крові 
обстежуваного та робити відповідні рекомендації щодо можливості 

переливання йому тієї чи іншої групи крові 

ПП.О 

3.05.01.03 В умовах лабораторії визначити кількість еритроцитів у крові людини 

методом розведення 
ПП.О 

3.05.01.04 В умовах лабораторії оцінювати фізіологічний стан залоз внутрішньої 

секреції людини за умов впливу екологічних факторів різної природи 
ПР.О 

3.05.01.05 В умовах лабораторії визначити функціональний стан 

мікроциркуляторного русла у людини методом капіляроскопії 
нігтьового ложа 

ПП.О 

3.05.01.06 В умовах лабораторії визначати показники основних функцій серцевого 

м’яза при реєстрації скоротливої активності серця 
ЗП.О 

3.05.01.07 В умовах лабораторії в гострому досліді визначати функції окремих 

відділів органу методом накладання лігатур 
ПП.О 

3.05.01.08 В умовах лабораторії записувати електрокардіограму у людини за 

допомогою електрокардіографа та здійснювати її первинний аналіз  
ПП.О 

3.05.01.09 В лабораторних умовах, використовуючи методи функціональної 

діагностики визначати функціональний стан серцево-судинної системи 

тварин (людини) на основі оцінки показників артеріального тиску, 

частоти серцевих скорочень та електрокардіограми до та після впливу 
екологічного фактору 

ЗП.О 

3.05.01.10 В умовах лабораторії визначати показники легеневої вентиляції 

(життєву ємність легень, максимальну вентиляцію легень, резервні 
об‘єми вдиху і видиху тощо) методами спірографії та спірометрії 

ПП.О 

3.05.01.11 В умовах лабораторії визначати величину основного обміну у людини 

та тварин за умов впливу різних екологічних факторів 
ЗР.О 

3.05.01.12 В умовах лабораторії, використовуючи метод електрогастрографії, 
оцінювати моторну функцію шлунку у людини 

ПР.О 

3.05.01.13 В умовах лабораторії, використовуючи методи функціональної 

діагностики, визначати ферментну активність слини 
ПП.О 

3.05.01.14 В умовах лабораторії визначати види моторики різних відділів 
шлунково-кишкового тракту тварини в умовах хронічного впливу 

екологічних факторів 

ЗП.О 

3.05.01.15 В умовах побутової та виробничої діяльності розраховувати харчові 

раціони для людини за таблицями калорійності продуктів 
ЗР.О 

3.05.01.16 В умовах лабораторії розраховувати швидкість клубочкової фільтрації 

за показниками кліренсу речовин 
ЗР.О 

3.05.01.17 В умовах виробничої дяльності за даними про концентрації йонів та їх 

проникність визначати величини мембранних потенціалів спокою і дії 
для різних збудливих клітин розрахунковим методом 

ЗР.О 

3.05.01.18 В умовах лабораторії за даними щодо сили подразнення та величини 

його електричних відповідей, використовуючи методи комп’ютерного 

моделювання, встановити тип залежності між цими показниками 

ЗР.О 

3.05.01.19 В умовах лабораторії за даними щодо сили скорочення скелетного 

м’язу при його розтяганні, використовуючи методи комп’ютерного 

моделювання, встановлювати тип залежності між цими показниками 

ЗР.О 
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3.05.01.20 В умовах лабораторії оцінювати функціональний стан нервової системи 

та деяких ендокринних залоз на основі аналізу електроенцефалограми, 
стану власних рефлексів м’язів людини та латентних періодів простих 

сенсомоторних реакцій 

ЗР.О 

3.05.01.21 В умовах лабораторії з використанням комп’ютерних і тестових 

методик визначати рівень розумової діяльності людини за умов впливу 
різних факторів 

ПР.О 

3.05.01.22 В умовах лабораторії оцінювати гостороту зору з використанням 

таблиць гостроти зор 
ПП.О 

3.05.01.23 В умовах лабораторії визначати та оцінювати величину полів зору 
методом периметрії 

ПП.Р 

3.05.01.24 В умовах лабораторії оцінювати слухову чутливість людини методом 

аудіометрії 
ПП.О 

3.05.01.25 В умовах лабораторії визначати пороги смакової чутливості у людини 
за допомогою розчинів з різною концентрацією смакових речовин 

ПП.О 

3.05.01.26 В умовах лабораторії із застосуванням необхідного програмного 

забезпечення визначати індивідуально-типологічні властивості 

нервової системи людини на основі оцінки показників латентного 
періоду сенсомоторної реакції, функціональної рухливості нервових 

процесів, швидкості вироблення і згашення умовних рефлексів 

ЗП.О 

3.05.02 На підставі фізіологічних параметрів визначати комплексний 

вплив екологічних факторів на рослинний організм 
ПФ.Д 

3.05.02.01 В умовах лабораторії за фізіологічними показниками визначати 

фізичну працездатність людини за допомогою ергометричних 

установок 

ПП.О 

3.05.02.02 В умовах лабораторії з використанням комп’ютерних програм 

визначати рівень розумової працездатності людини на основі оцінки 

психофізіологічниїх показників 

ЗП.О 

3.06.01 Вміти планувати та проводити дослідження фізіологічних 

особливостей рослинного організму за умов впливу різних 

екологічних факторів 

ПФ.Е 

3.06.01.01 В лабораторних умовах використовуючи розчини різних концентрацій 
вимірювати осмотичний тиск клітинного соку у рослинній клітині 

ПП.О 

3.06.01.02 В лабораторних умовах використовуючи техніку прижиттєвого 

цитохімічного забарвлення оцінювати життєздатність і схожість 

насіння рослин 

ПП.О 

3.06.01.03 В лабораторних умовах визначати вміст вільної та зв’язаної води в 

рослинах ваговим методом 
ПП.Р 

3.06.01.04 В лабораторних умовах визначити інтенсивність транспірації рослин 

ваговим методом 
ПП.О 

3.06.01.05 В лабораторних умовах шляхом мікрохімічного аналізу 

використовуючи крапельний метод визначати якісний склад золи 

рослин 

ПП.О 

3.06.01.06 В лабораторних умовах визначати об’єм кореневих систем рослин, 
вирощених в різних умовах, використовуючи стандартні методику 

ПП.О 

3.06.01.07 В лабораторних умовах визначати загальну, робочу та неробочу 

адсорбційні поверхні кореневих систем різних рослин методом 

колориметрії 

ПП.О 

3.06.01.08 У вибірці листків однієї рослини використовуючи систему 

ксероморфних ознак виявляти листки заданого ярусу 
ПР.О 

3.06.01.09 Визначати рівень стійкості до шкідливих газів листків рослин різних 

систематичних груп з урахуванням їхніх морфоструктурних ознак і 
функціональних показників, використовуючи ваговий метод 

ПП.О 

3.06.01.10 В лабораторних умовах використовуючи люмінесцентний мікроскоп 

визначити кількість живих та мертвих клітин водоростей 
ПП.Р 
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3.06.01.11 В лабораторних умовах за допомогою фітогормонів використовуючи 

селективні поживні середовища здійснювати направлену 
диференціацію калусу стебла модельної рослини 

ПП.О 

3.06.01.12 В лабораторних умовах використовуючи необхідний посуд та 

вимірювальні пристрої визначати геотропічну реакцію рослин на вплив 

зовнішніх подразнень 

ПР.Р 

3.06.02 На підставі біохімічних параметрів визначати вплив екологічних 

факторів на рослинний організм  
ПФ.Д 

3.06.02.01 В лабораторних умовах оцінювати метаболізм вуглеводів в рослині, 

використовуючи методику визначення редукуючих цукрів та 
полісахаридів 

ПП.О 

3.06.02.02 В лабораторних умовах використовуючи полярні та неполярні 

розчинники екстрагувати пігменти з рослин 
ПП.О 

3.06.02.03 В лабораторних умовах використовуючи метод фотоколориметрії 
визначати кількість фотосинтетичних пігментів в рослинах 

ПП.О 

3.06.02.04 В польових умовах оцінювати інтенсивність фотосинтезу методом 

крохмальної проби 
ПП.О 

3.06.02.05 В лабораторних умовах визначати інтенсивність дихання пророслого 
насіння використовуючи метод кількісної оцінки виділеної 

вуглекислоти 

ПП.О 

3.06.02.06 В лабораторних умовах визначати інтенсивність дихання водних 
рослин за зміною вмісту кисню у воді після експозиції рослин в темряві 

(методом Вінклера) 

ПП.О 

3.06.02.07 В лабораторних умовах визначати дихальний коефіцієнт насіння 

рослин з різними субстратами дихання, використовуючи біохімічні 
методи та стандартні реактиви 

ПП.О 

3.06.02.08 В лабораторних умовах оцінювати зміни активності каталази в різних 

органах рослин за кількістю пероксиду водню, використовуючи метод 

титрування 

ПП.О 

3.06.02.09 В лабораторних умовах визначати інтенсивність поглинання амонію 

кореневою системою рослин, використовуючи реактив Неслера 
ПП.О 

3.06.02.10 В умовах виробничої діяльності визначати рівень жаростійкості різних 

рослин за реакцією феофітинізації хлорофілу 
ПР.О 

3.07.01 Застосовувати на практиці методи фітоценології для дослідження 

рослинних угруповань 
ПФ.С 

3.07.01.01 У виробничих умовах виділяти фітоценози, визначати їх межі, 

структуру 
ПП.О 

3.07.01.02 У лабораторних умовах на підставі знань про структуру фітоценозу 

визначати їх продуктивність та господарську цінність 
ПП.Р 

3.07.01.03 У виробничих умовах визначати етапи та типи сукцесії фітоценозу ПП.Р 

3.07.01.04 У виробничих умовах класифікувати рослинне угрупування за 
домінантною та системою Браун-Бланке 

ПП.О 

3.07.01.05 У виробничих умовах відносити заданий фітоценоз до встановлених 

класів і порядків рослинності України 
ПП.О 

3.07.01.06 У виробничих умовах використовуючи знання про індикаторні групи 
рослин визначати екологічні умови існування фітоценозу 

ПП.Р 

3.07.02 Організація проведення науково-виробничих досліджень та 

агротехнічних прийомів щодо раціональності використання 

природних рослинних ресурсів і зниження негативного впливу 

абіотичних і біотичних факторів на 

агрофітоценози 

ПФ.Д 

3.07.02.01 На основі вимог виробництва, технологій вирощування 
сільськогосподарських культур, використовуючи матеріально-технічне 

забезпечення організовувати раціональне використання 

агрофітоценозів з метою зменшення негативного впливу природних і 

ПР.О 
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антропогенних факторів  

3.07.02.02 В умовах виробництва проводити оцінку господарської цінності 

природних рослинних угруповань та розробляти заходи щодо їх 
господарського використання 

ПР.Р 

3.07.02.03 Зважаючи на сучасні досягнення науки, інформаційні дані 

виробництва, рівня матеріально-технічного забезпечення, 
застосовуючи практичні рекомендацій та дані щодо стану біології 

розвитку культурних і дикорослих видів у виробничих умовах 

господарства, проводити контроль за станом агрофітоценозів і 

природних фітоценозів та їх стійкістю щодо шкодо чинності шкідників 
і збудників хвороб, впливу абіотичних чинників 

ПР.Р 

3.07.02.04 З огляду на сучасні досягнення науки, інформаційні дані виробництва, 

рівень матеріально-технічного забезпечення, використовуючи 
практичні рекомендації та враховуючи стан біології розвитку 

культурних і дикорослих видів в умовах виробництва здійснювати 

контроль за раціональним використанням рослинних ресурсів 

природних екосистем 

ПР.Р 

3.07.02.05 У виробничих умовах проводити роботи щодо оцінки стану 

агрофітоценозів і природних кормових угідь 
ПР.Р 

3.07.02.06 На базі матеріально-технічного і наукового забезпечення, 

використовуючи методичні розробки в умовах господарства 
виконувати заходи щодо збереження, покращання і відтворення 

природних антропогенних фітоценозів. 

ПР.Р 

3.08.01 Приготувати поживне середовище для культивування заданого 

виду мікроорганізмів, виділеного з компонентів навколишнього 

середовища  

ПФ.С 

3.08.01.01 В лабораторних умовах, застосовуючи дані про рецептуру виготовляти 

поживне середовище для заданої групи мікроорганізмів 
ПП.О 

3.03.01.02 В лабораторних умовах, застосовуючи дані про рецептуру виготовляти 

селективне поживне середовище для заданої групи мікроорганізмів 
ПП.О 

3.08.01.03 У виробничих умовах застосовувати відповідні реактиви та обладнання 

для виготовлення поживних середовищ 
ПП.Р 

3.08.01.04 У лабораторних умовах визначати особливості живлення 

мікроорганізмів за селективністю росту на відповідному поживному 

середовищі 

ПП.О 

3.08.01.05 За допомогою відповідних інструментів, приладів та обладнання, 
використовуючи відповідні методики, виконувати відбір проб ґрунтів і 

води та проводити відповідні аналізи з метою визначення їх 

мікробіологічних характеристик 

ПП.О 

3.08.01.06 В умовах виробництва виділяти мікроорганізми з компонентів 

навколишнього середовища 
ПП.О 

3.08.02 Застосовувати методи стерилізації посуду та інструментів для 

мікробіологічних досліджень 
ПФ.Е 

3.08.02.01 В лабораторних умовах, використовуючи систематизовані дані про 

принципи стерилізації, проводити стерилізацію лабораторного посуду 

та поживних середовищ для культивування мікроорганізмів. 

ПП.О 

3.08.02.02 У виробничих умовах вірно обирати метод та режим стерилізації 
лабораторного посуду та поживних середовищ для культивування 

мікроорганізмів. 

ПП.Р. 

3.08.02.03 У виробничих умовах вірно обирати метод та засіб контролю 

стерильності лабораторного посуду та поживних середовищ для 
культивування мікроорганізмів 

ПП.Р 

3.08.03 На підставі виділеного з середовища штаму мікроорганізму 

створювати чисту культуру  
ПФ.Д 

3.08.03.01 В лабораторних умовах володіти методами та засобами культивування ПП.О 
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мікроорганізмів, виділених з об’єктів навколишнього середовища 

3.08.03.02 В лабораторних умовах володіти методами кількісного обліку 

мікроорганізмів у компонентах навколишнього середовища  
ПР.О 

3.08.03.03 В лабораторних умовах володіти методами кількісного обліку кишкової 

палички у компонентах навколишнього середовища 
ПП.Н 

3.08.03.04 В лабораторних умовах, із наданого субстрату виділяти 

накопичувальну та чисту культуру мікроорганізмів, використовуючи 
загально прийняті методи  

ПП.О 

3.08.03.05 У виробничих умовах вірно обирати метод та засіб контролю чистоти 

виділеної культури мікроорганізмів 
ПР.О 

3.08.03.06 В лабораторних умовах, враховуючи дані про особливості 

метаболізму, визначати умови культивування заданої групи 

мікроорганізмів 

ПР.О 

3.09.01 Знати шляхи поширення вірусів рослин і тварин у природі та 

методи і засоби їх виявлення  
ПФ.Д 

3.09.01.01 Для певного вірусу з відомим тропізмом на основі аналізу інформації 

щодо його життєвого циклу визначати шлях поширення даного вірусу у 

природних екосистемах та агроценозах 

ЗП.О 

3.09.01.02 За характеристикою вірусу, керуючись нормативними рекомендаціями 

та стандартами визначати профілактичні заходи захисту рослин від 

вірусів 

ЗП.О 

3.09.01.03 У лабораторних умовах, використовуючи метод рослин-індикаторів, за 
симптоматичною картиною визначити фітовірус на рівні роду 

ПП.О 

3.09.01.04 Використовуючи лабораторних тварин в умовах виробничої діяльності 

визначити концентрацію вірусу (інфекційний титр) методом 
біотестування 

ПП.О 

3.09.01.05 Зі спектру антивірусних вакцин за наданою епідеміологічною 

характеристикою вірусу, використовуючи положення теорії 

антивірусного імунітету, підбирати найбільш ефективні вакцини 

ЗР.О 

3.09.01.06 За допомогою реакції кільце-преципітації визначати преципітаційний 

титр фітовірусу у лабораторних умовах 
ПП.О 

3.09.01.07 За характеристикою вірусу, керуючись нормативними рекомендаціями 

та стандартами визначати профілактичні заходи захисту рослин від 
вірусів 

ЗП.О 

3.09.02 Знати шляхи поширення вірусів бактерій у природі та 

застосування їх у практичній діяльності 
ПФ.Д 

3.09.02.01 Визначати лабораторні та виробничі умови використання вірусів 
бактерій та їх умови застосування 

ПП.О 

3.09.02.02 Використовуючи бактеріофаг Т4, в умовах лабораторії за допомогою 

методики культивування бактерії Е.coli в рідкому поживному 

середовищі накопичити у високій концентрації наданий вірус 

ПП.О 

3.09.02.03 Використовуючи бактеріофаг Т4, в умовах лабораторії за допомогою 

методики культивування бактерії Е.coli в рідкому поживному 

середовищі накопичити у високій концентрації наданий вірус 

ПП.О 

3.09.02.04 Використовуючи метод титрування за Аппельманом, в умовах 
лабораторії визначити кількість фагових часток у суспензії вірусу за 

допомогою титрування бактеріофагів в бактеріальній культурі 

ПП.О 

3.10.01 Діагностика та контроль використання генетично модифікованих 

організмів у господарській діяльності 
ПФ.Е 

3.10.01.01 У лабораторних умовах вміти аналізувати хромосомні карти та 

інтерпретувати протоколи створення генетично модифікованих 

організмів. 

ЗП.О 

3.10.01.02 Мати уявлення про методи отримання генів для клонування: векторні 

технології, рекомбінантні ДНК.  
ПР.О 

3.10.01.03 У виробничих умовах визначати основні види та форми генетично ПР.Р 
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модифікованих рослин та продукти, одержані з рослин, у ДНК яких 

введено особливий, не властивий їм ген. 

3.10.01.04 У виробничих умовах визначати основні види та форми генетично 
модифікованих мікроорганізмів та продукти, одержані з них 

ПП.О 

3.10.02 Управління безпекою використання генетично-модифікованих 

організмів 
ПФ.Д 

3.10.02.01 В умовах виробництва знати та вміти використовувати основні 
принципи і положення забезпечення якості, систем стандартизації, 

сертифікації продукції  

ЗР.О 

3.10.02.02 Знати принципи організації та завдання служби аналітичного контролю 
та сертифікації 

ЗР.О 

3.10.02.03 Застосовувати у практичній діяльності методичну базу оцінки якості та 

безпечності для здоров’я людини продовольчої рослинної сировини та 

харчових продуктів з генетично модифікованих джерел.  

ЗР.Н 

3.10.02.04 У виробничій діяльності знати та оперувати нормативно-правовими 

документами, що регламентують діяльність у галузі генно-інженерної 

діяльності та практичне впровадження генетично-модифікованих 

організмів 

ПР.О 

3.11.01 Визначати загальні положення водозабезпечення та водовідведення 

промислових підприємств 
ПФ.С 

3.11.01.01 В умовах виробництва організовувати та планувати 

ефективність використання води у виробництві. 
 

ПР.Р 

3.11.01.02 В умовах виробництва вміти розраховувати значення 

норм водоспоживання та водовідведення для раціонального 

використання води. 

ПР.Р 

3.11.01.03 В умовах виробничої та проектувальної діяльності вміти 

характеризувати особливості хімічного складу та фізичних 

властивостей стічних вод промислових підприємств. 

ПП.О 

3.11.01.04 В умовах виробництва визначати умови випуску стічних 

вод у міську каналізацію та виконувати нормативи якості води 

водоймищ різного призначення. 

ПП.О 

3.11.01.05 В умовах виробництва визначати необхідний ступень 

очистки за: а)   завислим речовинам; б)    БСК; в)    розчиненому 

кисню у водоймищі; г)    температурі води водоймища; д)    

загальних санітарних показниках,         для яких встановлено 

ГДК; е) зміни рН. 

ПП.О 

3.11.02 Вміти застосовувати методи та засоби очистки промислових 

стічних вод 
ПФ.Д 

3.11.02.01 В умовах виробництва вміти вибирати адекватну методику обробки 

води систем  водозабезпечення і водовідведення підприємства 
ПП.Р 

3.11.02.02 Знати та вміти застосовувати загальні особливості, характеристику 

методів очистки стічних вод, сучасні схеми очисних станцій 
водовідведення. 

ПП.Р 

3.11.02.03 Вміти планувати загальну схему споруд механічного очищення, 

біологічного (біохімічного) очищення, фізико-хімічного очищення 
стічних вод. 

ПР.Р 

3.11.02.04 В умовах виробництва планувати системи обертового використання 

вод, визначати ефективність різних методів очистки промислових 

стічних вод. 

ПП.О 

3.11.02.05 В умовах виробництва вміти застосовувати методи ущільнення осаду, 

зброжування органічного осаду та його зневоднення. 
ПП.О 

3.11.02.06 В умовах виробничої та проектувальної діяльності вміти оцінювати ПП.О 



Керівник програми: доктор біол. наук, професор Лукашов Д.В. 
 
 

самоочисну спроможність водоймищ, прогнозувати процеси 

змішування стічних вод з водою водоймищ. 

3.12.01 Вміти планувати та проводити мікробіологічні дослідження грунту ПФ.Е 

3.12.01.01 В лабораторних умовах, використовуючи спеціальні методи виділення 

мікроорганізмів, визначити їх кількість у природних субстратах. 
ПП.О 

3.12.01.02 В умовах виробництва приймати рішення щодо здійснення досліджень 

угруповань мікроорганізмів  
ЗП.Р 

3.12.01.03 В умовах виробництва оцінювати інтенсивність розкладу рослинних 

решток мікроорганізмами та процесів гумусоутворення 
ПП.О 

3.12.01.04 В лабораторних умовах, використовуючи спеціальні методи, визначати 
інтенсивність мікробіологічної деструкції гумусу та вплив на неї 

антропогенних екологічних факторів 

ПП.Р 

3.12.01.05 В лабораторних умовах, використовуючи культуральні методи, виявити 

здатність мікроорганізмів до зв’язування молекулярного азоту 
ПР.О 

3.12.02 На підставі виділеного з середовища штаму мікроорганізму 

створювати чисту культуру  
ПФ.Д 

3.12.02.01 В лабораторних умовах володіти методами та засобами культивування 

мікроорганізмів, виділених з об’єктів навколишнього середовища 
ПП.О 

3.12.02.02 В лабораторних умовах володіти методами кількісного обліку 

мікроорганізмів у компонентах навколишнього середовища  
ПР.О 

3.12.02.03 В лабораторних умовах володіти методами кількісного обліку кишкової 

палички у компонентах навколишнього середовища 
ПП.Н 

3.12.02.04 В лабораторних умовах, із наданого субстрату виділяти 

накопичувальну та чисту культуру мікроорганізмів, використовуючи 

загально прийняті методи  

ПП.О 

3.12.02.05 У виробничих умовах вірно обирати метод та засіб контролю чистоти 
виділеної культури мікроорганізмів 

ПР.О 

3.12.02.06 В лабораторних умовах, враховуючи дані про особливості метаболізму, 

визначати умови культивування заданої групи мікроорганізмів 
ПР.О 

3.12.03 Визначати специфічну структуру мікробіоценозів певних грунтів в 

залежності від екологічних та кліматичних параметрів екосистеми 
ПФ.Е 

3.12.03.01 У виробничих умовах прогнозувати вплив складу, фізичних і хімічних 

властивостей ґрунтів на структуру мікробіоценозу 
 

3.12.02.02 Застосовуючи відповідні методи відбору, культивування та 
ідентифікації мікроорганізмів у виробничих умовах планувати 

дослідження структури мікробіоценозів 

ЗР.О 

3.12.02.03 У лабораторних умовах шляхом відбору зразків та підбору 
специфічних факторів визначати та прогнозувати закономірності 

розвитку мікробіоценозу грунту 

ПР.О 

3.12.02.04 У лабораторних умовах шляхом аналізу мікробіологічних культур 

визначати інтенсивність  та напрямок мікробіологічних процесів 
кругообігу  фосфору, сірки, заліза 

ПП.О 

3.12.02.05 У виробничих умовах визначати кількість і загальну активність 

мікроорганізмів ризосфери, їхні морфологічні особливості. 
ПП.О 

3.12.02.06 У виробничих умовах аналізувати можливість та інтенсивність 
процесів мікробіологічної деструкції хімічних засобів захисту рослин 

ПП.Р 

3.13.01 Володіти засобами та методи визначення вмісту радіонуклідів у 

компонентах навколишнього середовища 
ПФ.Е 

3.13.01.01 В умовах лабораторії визначити коефіцієнти розподілу розчинних форм 
радіонуклідів між компонентами штучно створеної екосистеми 

методом вимірювання та розрахунку 

ПР.О 

3.13.01.02 В умовах лабораторії визначити особливості дії хронічного та гострого 

опромінення і ефектів фракціонування на дикоростучих видах рослин 
методом розрахунку 

ЗР.О 

3.13.01.03 В лабораторних умовах сформувати та обчислити камерні моделі ЗР.О 
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міграції радіонуклідів у системі "грунт-рослина" методом 

математичного моделювання 

3.13.02 Розраховувати коефіцієнти накопичення радіонуклідів у 

компонентах навколишнього середовища 
ПФ.Е 

3.13.02.01 В польових умовах визначити коефіцієнти накопичення основних 

дозоутворюючих радіонуклідів культурними рослинами методом 
вимірювання та розрахунку 

ПР.О 

3.13.02.02   

3.13.02.03   

3.13.02.04 В лабораторних умовах визначити роль корелятивних взаємодій кореня 
та стебла проростків у визначенні їх радіочутливості за допомогою 

методу роздільного опромінення, вимірювання і розрахунку 

ПР.О. 

3.13.02.05 В лабораторних умовах визначити коефіцієнти переходу основних 

дозоутворюючих елементів з грунту до рослин методом розрахунку 
ЗР.О 

3.13.02.06 В лабораторних умовах визначити радіостійкість насіння та проростків 

методом опромінення і розрахунку 
ПР.О 

3.13.02.07 В лабораторних умовах методом розрахунку визначити відповідність 

реальних дозових навантажень на людський організм в умовах 
підвищеного радіаційного фону до існуючих нормативів 

ЗР.О 

3.14.01 Аналізувати вплив абіотичних та біотичних компонентів 

гідроекосистем на екологічні процеси у водоймах 
ПФ.О 

3.14.01.01 У практичній діяльності враховувати особливості протікання фізико-
хімічних та біологічних процесів у водних екосистемах 

ПП.Р 

3.14.01.02 У виробничих умовах здійснювати відбір проб води, їх консервування 

та проведення лабораторних досліджень фізико-хімічних параметрів  
ПП.О 

3.14.01.03 У практичній діяльності враховувати особливості протікання 
життєдіяльності гідробіонтів у водних екосистемах 

ПП.Р 

3.14.01.04 У практичній діяльності враховувати особливості протікання фізико-

хімічних та біологічних процесів у донних відкладах водних екосистем 
ПП.Р 

3.14.01.05 У виробничих умовах здійснювати відбір проб донних відкладів, їх 
консервування та проведення лабораторних досліджень фізико-

хімічних параметрів 

ПР.О 

3.14.01.06 У практичній діяльності враховувати особливості протікання 

життєдіяльності гідробіонтів у донних відкладах водних екосистем 
ПП.Р 

3.14.01.07 У практичній діяльності враховувати особливості протікання 

круговоротів хімічних елементів у водних екосистемах 
ПП.Р 

3.14.01.08 У виробничих умовах застосовувати методи виявлення та визначення 
забруднення компонентів водних екосистем 

ПП.О 

3.15.01 Застосовувати картографічні методи при вирішенні екологічних 

задач 
ПФ.Д 

3.15.01.01 В умовах практичної діяльності розкривати зміст карт, їх математичну 
основу, способи картографічного зображення, генералізації та 

класифікації карт і атласів 

ПР.О 

3.15.01.02 В умовах виробництва володіти основними картографічними методами 

для моделювання екологічних процесів 
ПП.О 

3.15.01.03 В умовах виробництва застосовувати геоінформаційні підходи у 

вирішенні екологічних питань 
ПП.О 

3.15.01.04 В умовах практичної діяльності застосовувати концепцію еколого-

географічного аналізу і оцінювання території на основі 
картографічного моделювання. 

ПР.О 

3.15.01.05 В умовах практичної діяльності використовувати загальні принципи 

створення синтетичної карти екоситуації в Україні. 
ПР.О 

3.15.01.06 У виробничих умовах здійснювати еколого-географічний аналіз і 
оцінювання території на основі медико-економічного та екологічного 

атласів України 

ПР.О 
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3.15.01.07 У виробничих умовах виконувати еколого-картографічне забезпечення 

основних етапів державної екологічної політики в Україні. 
ПР.Р 

3.16.01 Володіти методами планування наукового та виробничого  

дослідження 
ПФ.С 

3.16.01.01 Вміти формулювати мету та завдання екологічного наукового та 

виробничого дослідження 
ПР.Н 

3.16.01.02 На основі відомих характеристик об’єкту дослідження, мети та 
завдання в умовах виробництва та лабораторії планувати та 

застосовувати методи спостереження 

ПР.О 

3.16.01.03 На основі відомих характеристик об’єкту дослідження, мети та 
завдання в умовах виробництва та лабораторії планувати хід 

експерименту 

ПР.О 

3.16.01.04 В умовах практичної діяльності застосовувати методи та засоби відбору 

проб та зразків компонентів навколишнього середовища 
ПР.О 

3.16.02 Володіти основами методів польових досліджень компонентів 

навколишнього середовища 
ПФ.Д 

3.16.02.01 В умовах практичної діяльності вмісти планувати та виконувати 

зоологічні дослідження 
ПП.О 

3.16.02.02 В умовах практичної діяльності вмісти планувати та виконувати 

ботанічні дослідження 
ПП.О 

3.16.03 Застосовувати методи теоретико-числової обробки результатів 

дослідження  
ПФ.Е 

3.16.03.01 Використовуючи результати лабораторних та польових досліджень 

оформлювати дані у вигляді електронних таблиць 
ПП.Р 

3.16.03.02 Використовуючи результати лабораторних та польових досліджень 

оцінювати форму варіаційного розподілу  
ПП.Р 

3.16.03.03 Використовуючи результати лабораторних та польових досліджень 

розраховувати показники центру розподілу та варіаційної мінливості 
ПП.Р 

3.16.03.04 В умовах лабораторії здійснювати порівняння вибірок параметричними 

та непараметричними методами 
ПП.Р 

3.16.03.05 В умовах лабораторії оцінювати  силу зв’язку між окремими 

вибірковими параметрами екосистеми 
ПП.Р 

3.16.03.06 В умовах лабораторії оцінювати вплив окремих відомих факторів та їх 

комбінації на мінливість параметрів екосистеми 
ПП.Р 

3.17.01 Вміти застосовувати токсикологічні показники в екологічних 

дослідженнях 
ПФ.Д 

3.17.01.01 В умовах практичної діяльності вміти прослідкувати рух хімічних 
речовин в екосистемах по трофічним ланцюгам 

ПР.О 

3.17.01.02 Вміти визначити клас токсичності і небезпечності хімічних 

забруднювачів за параметрами токсикометрії; 
ПР.О 

3.17.01.03 В умовах виробництва за допомогою розрахункових методів 
встановити орієнтовне значення ГДК хімічних речовин; 

ПП.О 

3.17.01.04 В умовах лабораторії проводити аналіз органолептичного і санітарного 

показників шкідливості при встановленні ГДК речовини-забруднювача 

у воді водоймищ; 

ПП.О 

3.17.01.05 В умовах лабораторії визначати стан забрудненості повітря за 

допомогою фітотестів 
ПП.О 

3.17.01.06 В умовах лабораторії вміти нормувати вміст антропогенних забруднень 

в ґрунтах і продуктах харчування 
ПП.Р 

3.17.01.07 Вміти розраховувати та інтерпретувати показники екологічного ризику. ПР.О 

3.18.01 Проводити дослідження біологічних об'єктів на клітинному рівні ПФ.Е 

3.18.01.01 В умовах лабораторії використовуючи загальноприйняті методики 

настроювати оптичний мікроскоп 
ПП.Р 

3.18.01.02 В умовах лабораторії, використовуючи мікроскоп за допомогою ПП.Р 
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спеціальних вимірювальних приладів визначати розмірні та 

геометричні характеристики мікроскопічних об'єктів 

3.18.01.03 В лабораторних умовах, використовуючи довідково-інформаційну 
цито- та гістохімічну літературу проводити ідентифікацію в клітині 

певних речовин за допомогою цитохімічних методів 

ПР.О 

3.18.01.04 В лабораторних умовах, використовуючи мікроскоп та методи 
цитохімічного та гістохімічного забарвлення, за гістологічними 

препаратами визначати клітинні типи 

ПР.О 

3.18.01.05 В лабораторних умовах, використовуючи оптичний мікроскоп, на 

диференційно забарвлених цитологічних та гістологічних препаратах, 
виявляти основні органели 

ПП.Р 

3.18.01.06 В умовах лабораторії використовуючи мікроскоп та методики 

прижиттєвого забарвлення розпізнавати клітини прокаріот, 

еукаріотичних рослин та тварин за їх планами будови та специфічними 
органелами 

ПП.Р 

3.18.01.07 В лабораторних умовах, використовуючи спеціальні методи 

гістологічного та гістохімічного забарвлення, за допомогою мікроскопу 
на гістологічних препаратах визначати морфологічний тип клітинних 

ядер 

ПР.О 

3.18.01.08 В лабораторних умовах на гістологічних препаратах, використовуючи 

спеціальні методи гістологічного та гістохімічного забарвлення, за 
допомогою мікроскопу визначати типи хромосом 

ПР.О 

3.18.02 Проводити дослідження впливу екологічних факторів середовища 

на клітинному рівні організації життя 
ПФ.Е 

3.18.02.01 В умовах лабораторії отримувати та вирощувати постійні культури 
клітин  

ПП.О 

3.18.02.02 В умовах лабораторії визначати параметри росту клітинної культури та 

вплив на них окремих екологічних чинників 
ПП.О 

3.18.02.03 В умовах лабораторії визначати морфологічні параметри клітин 
культури як маркери впливу екологічних факторів середовища 

ПП.О 

3.18.02.04 В умовах лабораторії із застосуванням генетичних методів визначати 

вплив екологічних факторів середовища 
ПП.О 

3.19.01 Методи відбору проб та зразків компонентів навколишнього 

середовища 
ПФ.Д 

3.19.01.01 У виробничих та лабораторних умовах використовувати стандартні 

методи відбору повітря для подальшого аналітичного дослідження 
ПП.О. 

3.19.01.02 У виробничих та лабораторних умовах використовуючи стандартні 
методи відбирати зразки пилу та аерозолів повітря 

ПП.О 

3.19.01.03 У виробничих та лабораторних умовах використовуючи стандартні 

методи відбирати зразки води з відкритих водойм, систем 
водопостачання та грунтових вод 

ПП.О 

3.19.01.04 У виробничих умовах відбирати зразки донних відкладів з водойм ПП.О 

3.19.01.05 У виробничій діяльності здійснювати відбір проб грунту та їх 

попередню камеральну обробку 
ПП.О 

3.19.01.06 У виробничій діяльності здійснювати відбір зразків рослинної та 
тваринної сировини 

ПП.О 

3.19.02 Визначати за допомогою інструментальних методів кількісний 

вміст специфічних сполук у компонентах довкілля 
ПФ.С 

3.19.02.01 В лабораторних умовах, використовуючи розчини різних концентрацій, 

будувати калібрувальний графік для фотометричного визначення 

вмісту заданої речовини. 

ПР.О 

3.19.02.02 В лабораторних умовах проводити кількісне визначення вмісту речовин 
у розчині фотометричним методом. 

ПП.О 

3.19.02.02 В лабораторних умовах проводити кількісне визначення вмісту кислот, 

основ та солей, використовуючи потенціометричний метод аналізу. 
ПП.О 
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3.19.02.02 В умовах виробничої діяльності за рівнянням реакції осадження 

визначити концентрації іонів у насиченому розчині, що перебувають у 
рівновазі з відповідним осадом, використовуючи добуток розчинності.  

ЗР.О 

3.19.02.02 В лабораторних умовах проводити кількісне визначення вмісту сполук 

у розчині, використовуючи гравіметричний метод аналізу. 
ПП.О 

3.19.02.02 В умовах виробничої необхідності за класом хімічних сполук, 
розраховувати кислотність (рН) водних розчинів кислот, основ та 

солей, використовуючи відповідні формули. 

ЗР.О 

3.19.02.02 В умовах виробничої необхідності за величинами коефіцієнтів 

розподілу речовини в системі вода-органічний розчинник, 
використовуючи відповідні формули розрахунку розрахувати ступені 

вилучення речовини в органічну фазу та коефіцієнт їх абсолютного 

концентрування 

ЗР.О 

3.19.03 Використовувати методи біотестування для визначення параметрів 

якості компонентів середовища 
ПФ.Д 

3.19.03.01 У лабораторних умовах вивчати якість водного середовища за 

параметрами культури ракоподібних  
ПП.О 

3.19.03.02 У лабораторних умовах вивчати якість водного середовища за 
параметрами культури найпростіших 

ПП.О 

3.19.03.03 За параметрами культури автотрофних найпростіших в умовах 

лабораторії визначати показники токсичності середовища 
ПП.О 

3.19.03.04 У лабораторних умовах здійснювати тестування середовища на 

мутагенність за параметрами корінцевої меристеми Allium festuca 
ПП.О 

3.20.01 Застосовувати молекулярно-біологічні методи в екологічних 

дослідження 
ПФ.Д 

3.20.01.01 В умовах виробничої діяльності використовуючи співставлення та 

порівняння з відомими аналогами за структурними та хімічними 

характеристиками нуклеїнової кислоти визначати клас та структурну 

родину, до якої вона відноситься 

ПР.О 

3.20.01.02 В умовах виробничої діяльності на основі співставлення та порівняння 

з відомими аналогами за структурними характеристиками білка 

визначати структурний клас, до якого він відноситься 

ПР.О 

3.20.01.03 В умовах виробничої діяльності на основі співставлення та порівняння 
з відомими аналогами за характеристиками нуклеотидних 

послідовностей визначати тип генома даного організму 

ПР.О 

3.20.01.04 В умовах виробничої діяльності на основі співставлення та порівняння 
з відомими аналогами за компонентами апарату спадковості та їхніми 

фізико-хімічними характеристиками визначати тип структурної 

організації спадкового апарату (організму, типу клітин, ділянки 

хромосоми, гена); 

ПР.О 

3.20.01.05 В умовах виробничої діяльності на основі співставлення та порівняння 

з відомими аналогами за інформацією про компоненти системи ініціації 

транскрипції складати схему регуляції транскрипційної активності 
даного гена на рівні ініціації 

ПР.О 

3.20.01.06 В умовах виробничої діяльності на основі співставлення та порівняння 

з відомими аналогами за інформацією про компоненти системи 

процесінга РНК-продукту даного гена визначати тип процесінга РНК 

ПР.О 

3.20.01.07 В умовах виробничої діяльності на основі співставлення та порівняння 

з відомими аналогами на підставі інформації про будову й час життя 

даної мРНК складати схему регуляції білкового синтезу на різних його 

етапах 

ПР.О 

3.20.01.08 В умовах виробничої діяльності на основі співставлення та порівняння 

з відомими аналогами за інформацією про фактори, які впливають на 

активність певного гена, складати схему регуляції його експресії 

ПР.О 

3.20.01.09 В умовах виробничої діяльності на основі співставлення та порівняння ПР.О 
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з відомими аналогами за інформацією про компоненти системи синтезу 

ДНК визначати тип даної системи; 

3.20.01.10 В умовах виробничої діяльності на основі співставлення та порівняння 
з відомими аналогами за характеристиками рекомбінації спадкового 

матеріалу в даній системі (тип клітин, ділянка хромосоми) визначати 

тип рекомбінаційних процесів 

ПР.О 

3.20.01.11 В умовах виробничої діяльності на основі співставлення та порівняння 

з відомими аналогами прогнозувати наявність певних компонентів та 

їхні фізико-хімічні характеристики в хроматині даного типу 

ПР.О 

3.20.01.12 В умовах виробничої діяльності на основі співставлення та порівняння 
з відомими аналогами за схемою ініціації транскрипції прогнозувати 

наявність певних компонентів системи ініціації та послідовність їх 

рекрутування 

ПР.О 

3.20.01.13 В умовах виробничої діяльності на основі співставлення та порівняння 
з відомими аналогами за схемою білкового синтезу визначати 

компоненти та фактори, що є необхідними для здійснення синтезу білка 

на різних його етапах 

ПР.О 

3.20.01.14 В умовах виробничої діяльності на основі співставлення та порівняння 

з відомими аналогами за схемою експресії даного гена виявляти 

можливі шляхи впливу на активацію чи репресію даного гена 

ПР.О 

3.21.01 Проводити популяційно-генетичні дослідження та аналізувати 

генетичні процеси в угрупованнях живих організмів 
ПФ.Д 

3.21.01.01 В умовах виробничої діяльності, на основі порівняння фенотипів 

батьків та нащадків при аналізуючому схрещуванні, визначати 

рекомбінантні та нерекомбінантні фенотипи серед нащадків. 

ЗР.О 

3.21.01.02 В лабораторних умовах за цитогенетичними препаратами букальних 

клітин, на основі кількісного аналізу тілець Барра в клітинах, визначати 

стать особин, яким належать ці клітини  

ЗР.О 

3.21.01.03 В умовах виробничої діяльності за даними про частоти трапляння 

певних ознак в популяції, використовуючи методи популяційної 

генетики, обчислювати рівень генетичної мінливості в популяції  

ЗР.О 

3.21.01.04 В умовах виробничої діяльності, за даними про частоти трапляння 
певних ознак в популяції, використовуючи методи популяційної 

генетики, обчислювати популяційні частоти алелів та генотипів 

ЗР.О 

3.21.01.05 В умовах виробничої діяльності для заданого пробанда, 

використовуючи методи аналізу родинних зв´язків та застосовуючи 
стандартну генеалогічну символіку, побудувати родовід 

ПР.О 

3.22.01 За природним та/чи колекційним матеріалом, у невизначеної 

тварини визначати її екоморфологічний тип та пристосування до 

життя у різних екологічних умовах 

ПФ.Д 

3.22.01.01 В умовах лабораторії використовуючи візуальне спостереження та 

мікроскопію поводити ідентифікацію типу симетрії тварини 
ПП.Р 

3.22.01.02 За зразком метаморфозу в умовах лабораторії використовуючи 
візуальне спостереження встановити тип метаморфозу представників 

різних таксономічних груп тварин 

ПР.О 

3.22.01.03 В умовах професійної діяльності використовуючи інформацію про 

періоди життя тварин та про їх еколого-етологічні характеристики 
протягом циклу життя досліджувати фенологію життя тварин протягом 

річного циклу 

ПР.О 

3.22.01.04 В лабораторних умовах, використовуючи узагальнену інформацію 

щодо планів будови тіла та покривів тварин, визначати типи та класи 
тварин 

ПР.Р 

3.22.01.05 В лабораторних умовах, використовуючи узагальнену інформацію 

щодо різноманітності планів будови травної системи, визначати типи 
тварин 

ПР.Р 
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3.22.01.06 В лабораторних умовах, використовуючи узагальнену інформацію 

щодо різноманітності планів будови дихальної та кровоносної систем, 
визначати типи тварин 

ПР.Р 

3.22.01.07 В лабораторних умовах, використовуючи узагальнену інформацію 

щодо різноманітності планів будови видільної та репродуктивної 

систем, визначати типи та класи тварин 

ПР.О 

3.22.01.08 В лабораторних умовах, використовуючи узагальнену інформацію 

щодо різноманітності планів будови нервової системи та системи 

органів чуттів, визначати типи та класи тварин 

ПР.О 

3.23.01 За природним та/чи колекційним матеріалом, у невизначеної 

рослини визначати її екоморфологічний тип та пристосування до 

життя у різних екологічних умовах 

ПФ.Д 

3.23.01.01 В лабораторних умовах, використовуючи методи мацерації з органів 

вищих рослин, виготовляти тимчасові препарати рослинних клітин 
ПП.Р 

3.23.01.02 В лабораторних умовах використовуючи мікроскопію та методики 

цитохімічного забарвлення на анатомічних та цитологічних препаратах 

рослинних клітин та тканин виявляти специфічні ознаки рослинних 
клітин основних морфологічних та функціональних типів 

ПР.О 

3.23.01.03 В лабораторних умовах на анатомічних препаратах органів рослин 

використовуючи мікроскоп визначати типи та види рослинних тканин 
ПР.О 

3.23.01.04 В лабораторних умовах за анатомічним зразком тканини певного типу 
використовуючи мікроскопію та методики цитохімічного забарвлення 

визначати структурні елементи даної тканини 

ПР.О 

3.23.01.05 В лабораторних умовах за анатомічними препаратами невизначеного 

органу на основі аналізу складу тканин та їх розташування визначати 
вегетативний орган або його видозміну 

ПР.Р 

3.23.01.06 В лабораторних умовах, використовуючи мікроскопічні методи, 

ідентифікувати структурні елементи, тканини та типи їхнього розвитку 
генеративних органів насінних рослин 

ПР.О 

3.23.01.07 В лабораторних умовах, використовуючи мікроскопічні методи, 

визначати структурні компоненти насінин рослин різних відділів та 

класів, плодів покритонасінних 

ПР.О 

3.23.01.08 У природних та лабораторних умовах користуючись класифікаціями 

життєвих форм шляхом візуальних спостережень встановлювати 

життєву форму наданої рослини 

ПР.О 

3.24.01 Визначати флористичні комплекси, ареали рослин та 

закономірності географічного розподілу рослинності 
ПФ.С 

3.24.01.01 В лабораторних умовах визначати приналежність виду рослини до 

відповідної флори 
ПП.О 

3.24.01.02 У лабораторних умовах визначати межі природно географічних зон за 
структурою рослинного покриву 

ПП.О 

3.24.01.03 На підставі знань про просторовий розподіл рослинності визначати тип 

та природу формування ареалу виду рослини 
ПП.Р. 

3.24.01.04 У практичній діяльності визначати ареал походження певного виду 
культурної рослини 

ПП.О 

3.24.01.05 У виробничих умовах за структурою рослинного покриву визначати 

екологічні параметри флористичних царств та зон рослинності  
ЗП.Р 

3.24.02 Встановлювати екологічні фактори, які визначають структуру 

рослинності на певній території 
ПФ.Д 

3.24.02.01 У виробничій діяльності класифікувати екологічні фактори за їх 

відношенням до рослинного покриву Землі 
ПП.О 

3.24.02.02 У практичній діяльності визначати оптимальні температурні умови 
існування рослини, розраховувати суму активних температур 

ПП.Р 

3.24.02.03 За лабораторними даними визначати необхідний режим зволоження 

для оптимального існування рослин 
ПП.О 
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3.24.02.04 У виробничих умовах встановлювати тип рослинного угруповання, 

який буде відповідати певному типу грунту 
ПП.О 

3.24.02.05 У виробничій діяльності здійснювати аналіз впливу рельєфу на 
особливості рослинного покриву  

ПП.О 

3.24.02.06 У виробничій діяльності прогнозувати найсуттєвіші біотичні фактори, 

які визначають умови існування рослинності в умовах певного 
ландшафту 

ПР.О. 

3.24.02.07 Використовуючи всі доступні джерела інформації встановлювати 

історичні фактори, які визначають структуру рослинного покриву 

певної території  

ПР.Р. 

3.25.01 Виявляти та досліджувати неклітинні форми життя у компонентах 

довкілля 
ПФ.С 

3.25.01.01 За морфологічними параметрами та біохімічним складом серед 

множини біологічних об'єктів виявляти представників, що належать до 
неклітинних форм життя (царства Vira) 

ПП.Р 

3.25.01.02 В лабораторних умовах за електронно-мікроскопічним зображенням 

вірусу, використовуючи систему морфологічних ознак, визначити 

морфотип віріону 

ПР.О 

3.25.01.03 За інформацією про структуру та життєвий цикл певних віроїдів, 

користуючись стандартними методиками, розробити схему 

експерименту по детекції віроїдів 

ЗР.О 

3.25.01.04 В умовах лабораторії, користуючись наданою таксономічною 

інформацією, визначати основні функції вірусспецифічних білків 
ЗП.О 

3.25.01.05 В умовах лабораторії, користуючись електронно-мікроскопічними 

зображеннями різних вірусів та лінійкою, визначити різні типи симетрії 
віріонів 

ПП.О 

3.25.01.06 Для заданого вірусу, використовуючи інформацію щодо способу 

реплікації вірусної нуклеїнової кислоти, визначити тип реплікації 

даного вірусу 

ЗР.О 

3.25.01.07 За допомогою світлової мікроскопії на фіксованих препаратах культури 

клітин в умовах лабораторії визначити тип цитопатичної дії вірусу 
ПП.О 

3.25.01.08 У спектрі антивірусних препаратів, використовуючи теорію мішені їх 

дії, обрати найбільш ефективний препарат проти наданого вірусу 
ЗП.О 

3.25.01.09 В умовах лабораторії з вірусвмісної рідини, використовуючи 

контрастуючу речовину, за допомогою пінцета та автоматичного 

дозатора (піпетки) приготувати препарат вірусу для дослідження в 
електронному мікроскопі 

ПП.О 

3.25.01.10 В умовах виробничої діяльності, використовуючи стандартну 

методику, набір реактивів, антитіл та обладнання, ідентифікувати 

наданий вірус методом імуно-ферментного аналізу 

ПР.О 

3.26.01 Виявляти та аналізувати роль мікроорганізмів у процесах 

кругообігу елементів, мінералізації органічних речовин 
ПФ.Д 

3.26.01.01 У лабораторних умовах визначати групи мікроорганізмів, які 

здійснюють біогеохімічну діяльність у водному, повітряному та 
грунтовому середовищі 

ПР.Р 

3.26.01.02 У виробничих умовах визначати мікроорганізмів водного середовища 

та їх біогеохімічну активність 
ПР.Р 

3.26.01.03 У практичній діяльності визначати та оцінювати утворення та 
деструкцію гумусу мікроорганізмами 

ПП.О 

3.26.01.04 Визначати геохімічну діяльність та умови існування 

метаноутворюючих бактерій. 
ПР.Р 

3.26.01.05 Визначати умови аеробного та анаеробного окиснення сполук сірки 
мікроорганізмами. 

ПП.О 

3.26.01.06 Визначати роль мікроорганізмів в утворенні газоподібних сполук 

нітрогену, оксигену, оксиду вуглецю, молекулярного водню, метану.  
ПП.О 
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3.26.01.07 Прогнозувати роль мікроорганізмів та їх роль у біогеохімії металів, 

методи виділення та вивчення мікроорганізмів, оцінки бактеріального 
вилуговування. 

ПП.О 

3.26.01.08 Визначати деструктивну роль мікроорганізмів по відношенню до 

природних речовин 
ПП.О 

3.27.01 Виявляти та аналізувати зміни геному живих організмів ПФ.Д 

3.27.01.01 Визначати структуру геному піддослідних організмів, його еволюційну 
організацію та механізми функціонування 

ПП.О 

3.27.01.02 Аналізувати роботу та дієздатність систем забезпечення стабільності 

геному живих організмів 
ПП.О 

3.27.01.03 Прогнозувати вплив ендогенних та екзогенних чинників на структуру 

геному живих організмів 
ПП.О 

3.27.01.04 Визначати екологічне та еволюційне значення порушень геному ПП.О 

3.27.01.05 В умовах практичної діяльності вміти застосовувати методи визначення 
порушень геному живих організмів 

ПП.О 

3.28.01 Аналізувати роль живих організмів у процесах руйнування матерії ПФ.Д 

3.28.01.01 Прогнозувати роль живих організмів та їх роль у біогеохімії металів, 

оцінка деструкції металів та методи запобігання їй 
ПП.О 

3.28.01.02 Прогнозувати роль живих організмів та їх роль у біогеохімії неметалів, 
оцінка деструкції неметалів та методи запобігання їй 

ПП.О 

3.28.01.03 Визначати деструктивну роль живих організмів по відношенню до 

природних речовин 
ПП.О 

3.28.01.04 Визначати та прогнозувати деструктивну роль живих організмів по 
відношенню до штучних та синтетичних речовин та матеріалів 

ПП.О 

3.28.01.05 Застосовувати на практиці методи щодо запобігання біопошкодженню ПП.О 

3.29.01 Проводити розрахунки дозового навантаження від радіоактивних 

джерел різної природи 
ПФ.С 

3.29.01.01 В польових умовах визначити поглинуту дозу організмом (тваринним, 

рослинним) від певного виду іонізуючого опромінення за умов 

зовнішнього опромінення методом вимірювання та розрахунку 

ПП.О 

3.29.01.02 В лабораторних умовах визначити поглинуту окремим органом дозу від 

заданого інкорпорованого радіонукліду методом вимірювання та 

розрахунку 

ПП.О 

3.29.01.03 В умовах лабораторії визначити відносну біологічну ефективність дії 
різних за якісними характеристиками типів іонізуючої радіації методом 

розрахунку 

ЗР.О 

3.29.01.04 В умовах лабораторії графічним методом побудувати дозову 

залежність за заданим біологічним параметром 
ЗП.О 

3.29.01.05 В умовах лабораторії визначити кількість та розміри мішеней клітин за 

експериментальними даними та за моделями методом розрахунку 
ПР.О 

3.29.01.06 В умовах лабораторії за фактичними даними методом розрахунку 

визначити фактор зміни дози при застосуванні кисню як 
модифікуючого фактора 

ПР.О 

3.29.02 На основі розрахунку дози оцінювати радіаційні ефектів для 

біологічних об'єктів 
ПФ.Д 

3.29.02.01 У практичній діяльності вміти ідентифікувати природні та 
антропогенні джерела гама та бета випромінювання 

ЗР.О 

3.29.02.02 В лабораторних умовах визначити радіостійкість різних груп 

біооб'єктів методом співставлення та розрахунку 
ПР.О 

3.29.02.03 В лабораторних умовах методом розрахунку визначити відповідність 
реальних дозових навантажень на людський організм в умовах 

підвищеного радіаційного фону до існуючих нормативів 

ЗР.О 

3.29.02.04 В лабораторних умовах визначити рівень радіозахисної дії хімічних 
сполук методом вимірювання та розрахунку 

ПР.О. 
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3.30.01 Проводити гідробіологічні дослідження ПФ.Д 

3.30.01.01 У виробничих умовах враховуючи систематичне положення, екологічні 

та біоморфологічні особливості об'єкту за усталеними методиками 
проводити збір та обробку бактеріопланктону 

ПП.О 

3.30.01.02 У виробничих умовах враховуючи систематичне положення, екологічні 

та біоморфологічні особливості об'єкту за усталеними методиками 
проводити збір фітопланктону 

ПП.О 

3.30.01.03 У виробничих умовах враховуючи систематичне положення, екологічні 

та біоморфологічні особливості об'єкту за усталеними методиками 

проводити збір та обробку зоопланктону  

ПП.О 

3.30.01.04 У виробничих умовах враховуючи систематичне положення, екологічні 

та біоморфологічні особливості об'єкту за усталеними методиками 

проводити збір, фіксацію та обробку проб зообентосу 

ПП.О 

3.30.01.05 У виробничих умовах враховуючи систематичне положення, екологічні 
та біоморфологічні особливості об'єкту за усталеними методиками 

проводити збір, фіксацію та обробку представників іхтіофауни 

ПП.О 

3.30.01.06 У лабораторних умовах визначати інтенсивність дихання водних 

рослин за зміною вмісту кисню у воді після експозиції рослин в темряві 
(методом Вінклера). 

ПП.О 

3.30.01.07 У лабораторних умовах за структурою гідробіоценозу визначати 

сапробіологічні показники забруднення водної екосистеми 
ПП.О 

3.30.01.08 У виробничих умовах за використовуючи лабораторні культури 

гідробіонтів-біотестів визначати ступінь забруднення зразків води 
ПП.О 

 

1. Обов’язкові складові освітньо-професійної (освітньо-наукової) 

програми:  

 

Назва  

дисципліни 

Семестр Кількіс

ть 

кредиті

в 

Кількість годин Підсум-

кова 

форма 

конт-

ролю 

лекції семінари/ 

практичні/ 

лаборатор

ні 

Конс

ульт

ації 

само

стійн

а 

робо

та 

Обов’язкові навчальні дисципліни 

Вступ до 

університетських 

студій 

1 2,0 28 - 2 30 залік 

Хімія з основами 

біогеохімії 

1 7,0 34 64 6 106 іспит 

Біологія 1 9,0 60 64 8 138 іспит 

Загальна екологія 

(та неоекологія) 

1 7,0 30 48 6 126 іспит 

Іноземна мова 1-2 15,0 - 192 10 248 іспит 

Українська та 

зарубіжна культура 

2 3,0 14 28 2 46 залік 

Вища математика 3 5,0 34 34 4 78 залік 

Геологія з основами 

геоморфології 

3 4,0 34 16 4 66 іспит 

Гідрологія 3 3,0 34 - 2 54 залік 



Керівник програми: доктор біол. наук, професор Лукашов Д.В. 
 
 

Метеорологія і 

кліматологія 

3 3,0 28 14 3 45 іспит 

Соціально-політичні 

студії 

4 2,0 14 14 2 30 залік 

Фізика 4 5,0 34 30 4 86 іспит 

Грунтознавство 4 4,0 30 16 2 72 іспит 

Ландшафтна 

екологія 

4 3,0 28 14 3 45 залік 

Екологія людини та 

урбоекологія 

4 3,0 28 14 3 45 іспит 

Вибрані розділи 

трудового права і 

основ 

підприємницької 

діяльності 

5 3 18 16 2 54 залік 

Інформатика і 

системологія 

5 4,0 32 18 4 66 іспит 

Екологічна безпека 

та техноекологія 

5 4,0 32 18 4 66 іспит 

Філософія 6 4,0 16 32 3 69 іспит 

Економіка 

природокористуванн

я 

6 3,0 28 14 2 46 іспит 

Моніторинг 

довкілля 

6 7,0 32 64 6 108 іспит 

Заповідна справа 6 3,0 28 14 3 45 іспит 

Організація 

управління в 

екологічній 

діяльності 

7 3,0 34 8 2 46 іспит 

Природоохоронне 

законодавство та 

екологічне право 

7 4,0 34 16 3 67 іспит 

Моделювання і 

прогнозування стану 

довкілля 

7 4,0 34 16 3 67 іспит 

Екологічна 

експертиза та 

нормування 

антропогенного 

навантаження 

8 3,0 22 22 1 45 іспит 

Навчальна практика 

з екології тварин 

2 3,0 - - - 90 диф.за

лік 

Навчальна практика 

з екології рослин 

2 3,0 - - - 90 диф.за

лік 

Навчальна практика 

з ландшафтної 

екології 

4 2,0 - - - 120 диф.за

лік 

Дисципліни вибору ВНЗ 

Цитологія та 1 5,0 34 34 4 78 іспит 



Керівник програми: доктор біол. наук, професор Лукашов Д.В. 
 
 

 


