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ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗОВНІШНЮ АПРОБАЦІЮ 

А. Рецензії 

Від закладів вищої освіти: 
Завідувачка кафедри епідеміології Харківського національного медичного 
університету, доктор медичних наук, професор Тетяна ЧУМАЧЕНКО  

Висновок: обов’язкові компоненти освітньо-професійної програми вдало 
поєденюють як професійні дисципліни, так і блок гуманітарних дисциплін. 
Освітньо-професійна програма «Біобезпека» дозволяє підготувати 
кваліфікаційного фахівця, який воловіє як hard skills, так і soft skills, що потріно 
сучасному спеціалісту. 

Таким чином, представлена освітньо-професійна програма є цілісною 
системою освітніх компонентів на другому рівні вищої освіти, що дозволяє 
забезпечити належну підготовку здобувачів. 
 
Від національної академії наук: 
Директор ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. 
Громашевського НАМН України», член-кореспондент Національної академії 
медичних наук України, доктор медичних наук, професор Вікторія 
ЗАДОРОЖНА  
Висновок: програма є освітньо-професійною, головною особливістю якої є 
навчання через практику. Змістовна складова освітньої програми, сформована з 
урахуванням потреб ринку праці та інтересів здобувачів, науково-практична 
підготовка на рівні міжнародних вимог забезпечують підготовку 
конкурентоспроможних на внутрішньому та міжнародному ринку праці фахівців. 
Таким чином, представлена освітньо-професійна програма є цілісною системою 
освітніх компонентів на другому рівні вищої освіти в межах спеціальності 09 
«Біологія», що дозволяє забезпечити належну підготовку здобувачів, здатних з 
успіхом здійснювати наукову та науково-практичну діяльність на підприємствах 
та установах біологічного, медичного, екологічного, біотехнологічного профілю 
різної форми власності та підпорядкування. 
 
Директор Інституту мікробіології і вірусології ім.Д.К.Заболотного Національної 
академії наук України, доктор біологічних наук, професор, академік НАНУ, 
Валентин ПІДГОРСЬКИЙ  
Висновок: представлена освітньо-наукова програма підготовки  здобувачів вищої 
освіти освітнього рівня «Магістр» складена у відповідності до діючого 
законодавства України та дозволяє здійснювати підготовку кваліфікованих 
фахівців у галузі природничих наук за спеціальністю 091 «Біологія». 
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ПЕРЕДМОВА 
Розроблено робочою групою у складі: 

Прізвище, ім’я, по 
батькові керівника 
та членів проектної 

групи 

Найменуван
ня посади 
(для суміс- 
ників - місце 
основної 
роботи, 
наймену-
вання 
посади) 

Найменування 
закладу, який 
закінчив 
викладач 

(рік закінчення, 
спеціальність, 
кваліфікація 
згідно з 

документом про 
вищу освіту) 

Науковий ступінь, 
шифр і найменування 

наукової 
спеціальності, тема 
дисертації, вчене 
звання, за якою 
кафедрою 

(спеціальністю) 
присвоєно  

Стаж 
науково

-
педагог
ічної 
та/або 
науково
ї роботи 

Інформація про наукову діяльність (основні 
публікації за напрямом, науково-дослідна 
робота, участь у конференціях і семінарах, 
робота з аспірантами та докторантами, 

керівництво науковою роботою студентів) 

Відомості про 
підвищення 
кваліфікації 
викладача 

(найменування 
закладу, вид 

документа, тема, дата 
видачі) 

Керівник проектної групи 
Шевченко Тетяна 
Петрівна 
 
 
 
 
 
 
 

доцент 
кафедри 
вірусології 
ННЦ 
“Інститут 
біології та 
медицини” 
КНУ імені 
Тараса 
Шевченка 

Київський 
національний 
університет ім. 
Т.Г. Шевченка, 
1996, 
Мікробіологія, 
Біолог-
мікробіолог, 
викладач 
біології 

Доктор біологічних 
наук, 03.00.06-
вірусологія, 
«Молекулярна 
епідеміологія вірусів 
овочевих культур 
України», ДД 
№009539, 26.02.2020 
Доцент кафедри 
вірусології, 12ДЦ 
№037278, 17.01.2014 

25 Автор 105 публікацій, 49 наукових статей у 
фахових виданнях, 17 у SCOPUS (індекс 
Хірша h – 5), 2 монографії, 12 навчально-
методичних праць, з них 2 навчальних 
посібників рекомендованих Вченою радою 
університету. 
Посібники, підручники: Kharina A.V., 
Shevchenko T.P., Shevchenko O.V., 
Korotyeva A.V., Budzanivska I.G. 
Microbiology, virology and immunology. 
Laboratory Notebook. Part 2: Virology / К.: 
Kyiv University Publishing and Printing Centre, 
2020. – 63 p. 
Вірусологія: підручник / І.Г. Будзанівська, 
Т.П. Шевченко, Г.В. Коротєєва, та інш. – К.: 
ВПЦ «Київський університет», 2019. – 351 с. 
Поліщук В.П., Будзанівська І.Г.,  
Шевченко Т.П. та ін. Вірусологія. 
Навчальний посібник для лабораторних 
занять.- К.:ТОВ "Центр поліграфії 
"КОМПРИНТ", 2017 р.-262c. 
Шевченко Т.П., Будзанівська І.Г.,  
Поліщук В.П. Віруси мікроорганізмів. Курс 
лекцій (навчальний посібник). - К.: ЦОП 

1. Сертифікат № 
41322642 за участь у 
науково-практичній 
конференції з 
міжнародною участю 
«Інфекційні 
захворювання у дітей. 
Сучасний погляд на 
діагностику, 
лікування та 
профілактику», Київ 
24 вересня 2020 р. ( 5 
балів). 
2. Сертифікат 
Prometheus про 
проходження курсу 
«Як відстежувати 
контакти при COVID-
19», 15 січня 2021(0,2 
кредиту). 
3. Сертифікат участі у 
KNU Teach Week, 
Київ, 18-22 січня 
2021р. (від 
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«Глобус».,-2013.- 148с. 
Статті: Tsvigun V.O., Rudneva T.O., 
Shevchenko T.P., Budzanivska I.G., Polishchuk 
V.P. Strain attribution of Ukrainian isolates of 
Zucchini yellow mosaic virus and their 
occurrence in Ukraine.  Biopolymers and Cell. 
2016. V.32. N.3. P.235-241 (Scopus). 
Shevchenko O., Tymchyshyn O., Shevchenko T. 
Traditional cultivation practices may efficiently 
prevent the virus spread in susceptible crops: a 
case study of Turnip mosaic virus in Ukraine // 
AGROFOR International Journal . -2017. - Vol. 
2, Issue No. 3. - p. 84-91. 
10.7251/AGRENG1703084T. 
Shevchenko T.P., Tymchyshyn O.V., Kosenko 
I.A., Budzanivska I.G., Shevchenko O.V., 
Polishchuk V.P. Molecular characterization and 
phylogenetic analysis of Ukrainian isolates of 
Cucumber mosaic virus based on the partial 
sequences of three genes. Biopolymers and Cell. 
2018. V.34(1). P.32-40 (Scopus). 
Sherevera, K., Shevchenko, T., Snihur, H., 
Budzanivska, I., Shevchenko, O. First report of 
leek yellow stripe virus on Allium sativum l. In 
Ukraine. Agriculture and Forestry, 2019, 65(4), 
pp. 47–53(Scopus). 
Snihur H., Shevchenko T., Sherevera K., 
Budzanivska I., Shevchenko O. (2019) First 
report of onion yellow dwarf virus in Ukraine. 
Journal of Plant Pathology 101(4): 1283–1283 
(Scopus). 
Shevchenko, O., Shevchenko, T., Snihur, H., 
Budzanivska, I. Epidemiological patterns, 
prevalence and seasonal dynamics of different 
viruses in  susceptible cucurbit crops. 
Agriculture and Forestry, 2021, 67(1), pp. 73–82 
XV Symposium "AGROSYM 2017“, Jahorina, 
5-8 October 2017, Bosnia and Herzegovina. 
Конференції: 13th IPVE Symposium, 6-10 June 

25.01.2021р.) (1 
кредит). 
4. Сертифікат участі у 
Uni-Biz Bridge 6, Київ, 
9-13 лютого 2021 р. 
(0,34 кредиту). 
5. Сертифікат участі у 
Pearson International 
Higher Education 
Forum 2021, 9-11 
березня 2021 р. (1 
кредит). 
6. Сертифікат участі у 
4-му семінарі-вебінарі 
«Пандемія – питання 
та відповіді. 
Вакцинація», Київ, 18 
березня 2021 р. (0,05 
кредиту). 
7. Сертифікат участі у 
KNU Digital Skills Pro, 
Київ,15-19 березня 
2021 р. (від 22.03.2021 
р.) (1 кредит). 
8. Сертифікат участі у 
5-му семінарі-вебінарі 
«Пандемія – питання 
та відповіді. 
Біологічна роль 
вітаміну d», Київ, 28 
квітня 2021 р. (0,05 
кредиту). 
9. Сертифікат участі у 
6-му семінарі-вебінарі 
«Пандемія – питання 
та відповіді. 
Вакцинація – нові 
аспекти. 
Представлення 
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2016, Avignon, France. 
8th International Conference “Bioresources and 
viruses”, 12-14 September 2016, Kyiv, Ukraine. 
З'їзд товариства мікробіологів України, 11-15 
вересня 2017 р.  
Участь в IX International Agriculture 
Symposium "AGROSYM 2018" Jahorina, 4 -7 
October 2018. 
The 4th International Symposium on EuroAsian 
Biodiversity 03-06 July 2018, Kiev,  Ukraine. 
 

коміксів «Посилення 
мережі запобігання 
розробці хімічної та 
біологічної зброї»», 
Київ, 30 вересня 2021 
р. Організатор: 
Українська асоціація 
біобезпеки (0,05 
кредиту). 
10. Сертифікат № 
8GW-0148 від 
19.10.2021 р. про 
успішне завершення 
курсу «Цифрові 
інструменти GOOGLE 
для закладів вищої, 
фахової передвищої 
освіти», 13-18 жовтня 
2021 р. Організатори: 
ТОВ “Академія 
цифрового розвитку” 
та МОН України (1 
кредит). 

Члени проектної групи 
Лукашов Дмитро 
Володимирович 

Завідувач 
кафедри 
екології та 
зоології 
ННЦ 
“Інститут 
біології та 
медицини” 
КНУ імені 
Тараса 
Шевченка 

Київський 
національний 
університет 
імені Тараса 
Шевченка, 
1998, Зоологія, 
магістр з 
зоології, 
викладач 
біології 

Доктор біологічних 
наук, 03.00.16-
екологія, 
“Екологічне 
нормування 
забруднення важкими 
металами водних 
екосистем України з 
використанням 
організмів-
акумуляторів”, 
ДД009505, 28.03.2011 
р. 
Професор кафедри 
екології та охорони 

21 Автор 170 публікацій, 67 наукових статей у 
фахових виданнях, 24 у SCOPUS, 2 
монографії, 11 навчально-методичних праць, 
з них 2 навчальних посібника за грифом МОН 
України, 9 навчальних посібників 
рекомендованих вченою радою університету. 
Індекс хірша h – 3.  
Посібники: Лукашов Д.В. Інструментальні 
методи дослідження якості довкілля (курс 
лекцій). – К.: Ніка-Принт, 2018. – 102 с. 
Лукашов Д.В. Еколого-економічні основи 
природокористування: навчальний посібник / 
Т.А. Сафранов, О.Р. Губанова, Д.В. Лукашов. 
- Львів: "Новий світ-2000", 2013 - 350 с.;  
Статті: Лукашов Д.В., Хохлова Л.К. Оцінка 

1.Сертифікат 188/17 
«Формування 
екологічних 
компетенцій в умовах 
глобальних ризиків», 
НТУ, Київ, 2017,  
2. Свідоцтво №97-10 
«Основні вимоги з 
підготовки та 
оформлення 
суб’єктом 
господарювання звіту  
з оцінки впливу на 
довкілля» Державна 
екологічна академія 
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навколишнього 
середовища, 
29.09.2015 р. Атестат 
12ПР №010849 

седиментаційної ролі популяцій молюсків 
роду Dreissena у контролі якості води 
Каховського магістрального каналу 
(Херсонська обл.) // Укр. Гідромет.журн. 
2021. - №27. – С. 76-86.; Тесьолкіна Т.С., 
Лукашов Д.В. Роль зелених насаджень в 
міграції  та фіксації важких металів (на 
прикладі Національного природного парку 
«Голосіївський», м.Київ) // Укр. 
Гідромет.журн. 2021. - №27. – С. 97-105.;  
Lukashоv D.V., Borysenko M. M.Influence of 
the Kaniv Hydroelectric Power Station Operation 
on Trichoptera Larvae (Insecta) of Periphyton 
Communities on the Embankments of the Tail 
Waters // Hydrobiol. J. – 2020. – Vol. 56, № 1. – 
P. 49-56.; Борисенко М.М., Лукашов Д.В. 
Оцінка впливу роботи Канівської ГЕС у 
нижньому б’єфі на показники забрудненості 
води за біотичними індексами // Екологічні 
науки. – 2020. – 3(30). – С. 119-123; 
Дмитрієва Є.Р., Лукашов Д.В. Використання 
засобів автоматизації для розрахунку 
нормативу використання води підприємством 
// Екологічні науки. – 2020. – 1(28). – С. 29-33; 
Khokhlova L. K., Lukashоv D.V. Peculiarities of 
the Structure of Dreissena Settlements in the 
Main Canal of the Kakhovka Irrigative System // 
Hydrobiol. J. – 2020. – Vol. 56, № 4. – P. 33-42. 
Захищених кандидатів наук – 3, докторів 
філософії -1; докторів наук – 2. Керівник 
бюджетної прикладної наукової теми 18БП 
036-04 № д.р. 0118U000245 (2018-2020 рр.); 
20ДФ036-02 № д.р. 0120U104206 (2020 р.). 

післядипломної освіти 
та управління 
Міністерства 
енергетики та захисту 
довкілля України, 
04.10.2019 р.  
3. Сертифікат №110-
21. «Роль гарантів 
освітніх програм у 
розбудові внутрішньої 
системи забезпечення 
якості освіти» 03.-
11.03.2021 р.  

Маєвський 
Олександр 
Євгенійович 

Завідувач 
кафедри 
клінічної 
медицини 
ННЦ 
“Інститут 

Вінницький 
державний 
медичний 
університет ім. 
М.І. Пирогова, 
1997, 

Доктор медичних 
наук, 14.03.01-
нормальна анатомія, 
«Закономірності 
вікових і 
конституціональних 

18 Автор 86 публікацій у фахових виданнях, 6 у 
Scopus, 15 у Web of Science. Індекс Хірша h – 
2. Статті: Shapoval I., Maievskyi O.,  
Kovalchuk O., Tsyryuk O., Pellicano R., 
Stanislavchuk M. Circadian rhythms of plasma 
brain-derived neurotrophic factor in ankylosing 

1. Програма 
підвищення 
кваліфікації 
«Впровадження 
інноваційних 
освітніх проектів з 
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біології та 
медицини” 
КНУ імені 
Тараса 
Шевченка 

лікувальна 
справа, лікар 

параметрів серця у 
здорових юнаків і 
дівчат Поділля», 
ДД001698, 1.03. 2013 
р. 
Професор кафедри 
гістології, 16.05.2018 
р. Атестат АП 
№000344 

spondylitis patients: the fibromyalgia 
relationship. Minerva Biotechnology and 
Biomolecular Research. –  2021. – 33(2):102-8. 
Raksha, N., Halahan; Y., Guminskyi; Y., & 
Maievskyi, О (2021). Disorders of proteolytic 
homeostasis in the liver of rats with 
hyperhomocysteinemia. Biomedical Research 
and Therapy, 8 (9), 4439-4446. 
http://www.bmrat.org/index.php/BMRAT/article
/view/682. 
I. Samborska, O. Kovalchuk, S. Fagoonee,  
T. Falalyeyeva, O. Maievskyi. The Role of 
Hyperhomocysteinemia in the Development of 
Changes in the Lungs // Reviews on Recent 
Clinical Trials. – 2020. – 15(1): 48 – 59. 
Samborska I. A.  Ultrastructural changes in the 
lungs of 1-2 months-old rats in the conditions of 
hyperhomocysteinemia / I. A. Samborska, O. Y. 
Maievskyi, K. M. Ahafonov, O., I  Kovalchuk  // 
World of medicine and biology. – 2020. – 
Vol.: 71. – С. 214-217. 
K. Zaichko, N. Zaichko, O. Maievskyi,  
O. Korotkyi, T. Falalyeyeva, S. Fagoonee,  
R. Pellicano, L. Abenavoli, M. Stanislavchuk. 
Circadian Rhythms of Endothelial Nitric Oxide 
Synthase and Toll-Like Receptors 2 Production 
in Females with Rheumatoid Arthritis Depending 
on NOS3 Gene Polymorphism / // Reviews on 
Recent Clinical Trials. – 2020. – 15(2): 139 – 
145. 
O. Sulaieva, O. Chernenko, O. Selesnov,  
O. Nechay, O. Maievskyi, T. Falalyeyeva,  
N. Kobyliak, O. Tsyryuk, Y. Penchuk,  
D. Shapochka. Mechanisms of the Impact of 
Hashimoto Thyroiditis on Papillary Thyroid 
Carcinoma Progression: Relationship with the 
Tumor Immune Microenvironment / // 
Endocrinology and Metabolism. – 2020. – 
35(2): 443-455. 

метою забезпечення 
якості освітнього 
процесу" № МІК 6-
051 в рамках І 
міжнародної 
науково-практичної 
онлайн-конференції 
«Шляхи 
удосконалення 
професійних 
компетентностей 
фахівців в умовах 
сьогодення» 28-29 
травня 2020 р. 
2.  Програма 
підвищення 
кваліфікації 
«Цифровізація 
освітнього процесу. 
Дистанційна освіта" 
№ МІК 3-052 в 
рамках І 
міжнародної 
науково-практичної 
онлайн-конференції 
«Шляхи 
удосконалення 
професійних 
компетентностей 
фахівців в умовах 
сьогодення» 28-29 
травня 2020 р. 
3. Курси підвищення 
кваліфікації на 
кафедрі гістології та 
ембріології 
Національного 
медичного 
університету ім. 

http://www.bmrat.org/index.php/BMRAT/article
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Маievskyi O., Mironov, Y., Galunko, G., 
Ocheretna, N., & Gunas, I. Electron microscopic 
changes in the skin of rats 1, 3, 7, 14, 21 and 30 
days after thermal trauma on the background of 
the introduction for the first 7 days of 0.9% NaCl 
solution. Reports of Morphology. – 2020. – 
26(1): 5-13. 
Захищених кандидатів наук – 3, докторів 
філософії -1. 
 

О.О.Богомольця з 
01.10 2020 р. по 
31.10 2020 р. згідно 
наказу №526-32 від 
17.08.2020 по ННЦ 
«Інститут біології та 
медицини» 
4. Курс підвищення 
кваліфікації та 
розвитку педагогічних 
компетентностей 
викладачів KNU 
TEACH WEEK від 
01.03.2021 
5. Сертифікат №111-
21 від 11.03.21 р. 
«Роль гарантів 
освітніх програм у 
розбудові внутрішньої 
системи забезпечення 
якості вищої освіти»  

Савчук Олексій 
Миколайович 

Завідувач 
кафедри 
біохімії 
ННЦ 
«Інститут 
біології та 
медицини» 
КНУ імені 
Тараса 
Шевченка 

Київський 
національний 
університет 
імені Т.Г. 
Шевченка, 
1996 р., 
Біологія, 
біолог-біохімік, 
викладач 
біології 

Доктор біологічних 
наук, 03.00.04-
біохімія, «Білок-
білкові взаємодії в 
механізмах регуляції 
гемостазу за 
патологічних станів», 
ДД № 009299 від 
30.03. 2011р. 
Професор кафедри 
біохімії, АП №000268, 
2017 р. 
 

21 Автор 489 публікацій, з них статей – 238 (83 у 
міжнародній наукометричній базі Скопус, 
індекс Хірша - 7), патентів – 16, монографій 
(у співавторстві) – 6 (3 закордонні), тез 
доповідей –145. 
Статті: Raksha N., Halenova T., Kravchenko O., 
Vovk T., Savchuk O. and Ostapchenko L. 
Purification and biochemical characterization of 
Trypsin-like enzyme from Antarctic Hydrobiont 
Adamussium Colbecki // Research Journal of 
Biotechnology, Vol. 15 (1) January (2020), p. 
62-68. 
A. Yurchenko, D. Krenytska, O. Savchuk,  
T. Halenova, N. Raksha, T. Vovk,  
L. Ostapchenko. The evaluation of lipid 
peroxidation and oxidative modification of 
proteins in blood serum under obesity 
development and the consumption of aqueous 

1.Український 
державний хіміко-
технологічний 
університет, 
30.05.2017 р.– 
30.06.2017 р., 
01.09.2017 р. – 
01.02.2018 р. Довідка 
№08-6 від 
02.02.2018р. 
2. ТОВ 
«Фармацевтичний 
завод «Біофарма», 
10.01.2019 - 0.03.2019, 
довідка №18К від 
11.03.2019 р. 
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kidney beans Phaseolus vulgaris pods extract // 
Curr. Issues Pharm. Med. Sci., 2020, Vol. 33, 
No. 1, Pages  38-44. 
T. Halenova, N. Raksha, O. Kravchenko,  
T. Vovk, A. Yurchenko, I. Vareniuk,  
O. Savchuk, L. Ostapchenko. Hypoglycemic 
activity of Phaseolus vulgaris (L.) aqueous 
extract in type 1 diabetic rats // Curr. Issues 
Pharm. Med. Sci., 2019, Vol. 32, No. 4, Pages 
210-218.  
Raksha N., Vovk T., Savchuk O., Andreyeva O. 
The collagen state within the parchment after 
influence of artificial aging // Leather and 
Footwear Journal  – 2019. Vol. 19 (2). – P.141-
148. 
O. Savchuk, P. Rebrikova, T. Vovk, N. Raksha, 
L. Ostapchenko and O. Mokrousova. Use of 
waste from the leather industry for the 
production of biotechnological products based on 
collagen // IOP Conf. Series: Materials Science 
and Engineering 500 (2019), 012-020. 
Науковий керівник 12 кандидатських 
дисертацій, з яких 12 захищені., керівник 
наукових робіт студентів. 

Швець Юлія 
Вікторівна 

Доцент 
кафедри 
біомедицини 

Київський 
національний 
університет 
імені Тараса 
Шевченка, 
1995, кафедра 
мікробіології та 
загальної 
імунології, 
спеціальність – 
мікробіологія, 
спеціалізація – 
біолог-
імунолог, 
викладач 

Кандидат біологічних 
наук, 11.10.2000 -
онкологія, «Подолання 
лікарської 
резистентності 
пухлинних клітин 
шляхом індукції 
CD95-
опосередкованого 
апоптозу», диплом ДК 
008190 

20 Автор 24 статтей у SCOPUS, співавтор 5 
підручників з мікробіології та імунології, 
автор методичних розробок, автор підручника 
з біологічних основ інфекційних процесів 
Індекс хірша h – 7. 
Статті: Shvets Yu. V., Lukyanova N. Yu., 
Chekhun V. F. Human microbiota and 
effectiveness of cancer chemotherapy // 
Experimental oncology, 2020, V. 42, N 2, pp. 1-
12. 
Чехун В. Ф., Лук`янова Н. Ю., Швець Ю. В. 
Вплив мікробіоти на розвиток пухлинних 
захворювань людини // Онкология, 2020, Т. 
22, № 1, стор. 1-9. 
Zalutski, I.V., Lukianova, N.Y., Storchai, D.M., 

1.International 
education in the context 
of sustainable 
development-best-
practices and global 
trends, Training 
program 180 hours (6 
credits), in Kyiv 
College at Qilu 
University of 
Technology, People`s 
Republic of China. 
03.05. 2021-27.06.2021  
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біології та хімії Shvets Yu. V., Rudnichenko, Y.A.. Influence of 
exogenous lactoferrin on the oxidant/antioxidant 
balance and molecular profile of hormone 
receptor-positive and-negative human breast 
cancer cells in vitro. Experimental oncology 
2017. 
Chekhun, V.F., Lozovska, Y.V., Burlaka, A.P. 
Shvets Yu.V., Tregubova, N.A., Naleskina, L.A. 
Remodulating effect of doxorubicin on the state 
of iron-containing proteins, and redox 
characteristics of tumor with allowance for its 
sensitivity to cytostatic agents. Ukrainian 
Biochemical Journal 2016. 
Daum, S., Chekhun, V.F., Todor, I.N. Shvets 
Yu.V. Hampel, F., Mokhir. Improved synthesis 
of N-benzylaminoferrocene-based prodrugs and 
evaluation of their toxicity and antileukemic 
activity. A. Journal of Medical Chemistry 2015. 

Андрійчук 
Олена 
Миколаївна 

Доцент 
кафедри 
вірусології 
ННЦ 
“Інститут 
біології та 
медицини” 
КНУ імені 
Тараса 
Шевченка 

Київський 
університет ім. 
Тараса 
Шевченка, 1994, 
біолог, 
вірусолог, 
викладач біології 
та хімії 

К.б.н., 03.00.06 – 
вірусологія,  
«Біологічна 
характеристика фагів 
фітопатогенних 
бактерій родин 
Pseudomonas та 
Xanthomonas, 
виділених із 
агроценозів України» 
ДК №023388, 
14.04.2004 
Доцент кафедри 
вірусології, 
АД № 000086, 
27.04.2017 

27 Автор 110 наукових публікацій. 65 статті у 
фахових виданнях, 12 навчально-методичних 
розробок, 4 навчальні посібника, в том числі 
1 з грифом МОН України, 1 підручник. 
Участь в 56 наукових конференціях. 
Посібник: Андрійчук О.М., Коротєєва Г.В., 
Молчанець О.В., Харіна А.В. Вірусні інфекції 
людини та тварин: епідеміологія, патогенез, 
особливості противірусного імунітету, 
терапія та профілактика. Навчальний 
посібник. Гриф МОН України. ВПЦ 
«Київський університет», 2013. 2. 
Вірусологія. Навчальний посібник для 
лабораторних занять. – Співавтори:  Поліщук 
В.П., Будзанівська І.Г. та ін.. ТОВ «ЦП 
КОМПРИНТ» 2017. -242 с. 3. Будзанівська 
І.Г., Шевченко Т.П.,  
Підручник: Коротєєва Г.В., Молчанець О.В., 
Харіна А.В., Компанець Т.А., Андрійчук 
О.М., Шевченко О.В., Кондратюк О.А. 
Вірусологія. Підручник. ВПЦ «Київський 

1.Сертифікат 
«Laboratory biorisk 
managmtnt 
development and 
transfer of best practice 
on bio-safety/bio-
security/biorisk 
management. 2016. 
2. Сертифікат 
«Підвищення 
обізнаності та освіти з 
біобезпеки та 
біозахисту в Україні. 
2017 р. 
3. Курси підвищення 
кваліфікації за 
програмою « Роль 
гарантів освітніх 
програм у розбудові 
внутрішньої системи 
забезпечення якості 
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університет», 2018. 
Статті: Головань В.В., Андрійчук О.М. 
Вивчення різноманіття вірусів бактерій, 
виділених з різних біотопів моху та 
прикореневого ґрунту (ризосфери) вищих 
антарктичних рослин. Вісник КНУ Сер. Біол. 
– 1(77), 2019. C.10-16. 
L.Mishchenko, A. Dunich, Andriychuk О., et all. 
Detection of Soybean mosaic virus in some left-
bank forest-steppe regions of Ukraine. 
Мікробіологічний журнал, 2017. Т. 79, № 3. – 
с.117-128.   
Шидловська О.А., Андрійчук О.М. 
Компанець Т.А. Спектр вірусів, виділених із 
рослин Pulsatilla pratensis (Ranunculaceae) 
природної флори України. Вісник 
Дніпропетровського університету. Біологія, 
екологія. 2016. – 24 (1). – С. 234-240. Web of 
Scienсе.  
Андрійчук О., Петренко С., Компанець Т. 
Адаптація бактеріофагів до нового хазяїна 
при подоланні міжвидового бар’єру. Вісник 
Дніпропетровського університету. Біологія, 
екологія. 2016. – 24 (2). – С. 405-409. Web of 
Scienсе.  
 

вищої освіти. №101-
21. 03.04.10 та 11 
березня 2021 р. (30 
акад. годин/1 кредит). 
2. Курси підвищення 
кваліфікації та 
розвитку педагогічних 
компетентностей 
викладачів (URGEN, 
КНУ) 25.01.2021. (30 
акад. годин/1 кредит). 
3. Курси підвищення 
кваліфікації та 
розвитку педагогічних 
компетентностей 
викладачів (URGEN, 
КНУ) 09.06.2021.  
4. Курс підвищення 
кваліфікації та 
розвитку педагогічних 
компетентностей 
викладачів KNU 
TEACH WEEK від 
01.03.2021 
5. Вебінар від Unichek 
«Полегшуємо 
перевірку на плагіат 
разом з Unicheck» 
Сертифікат учасника 
вебінару від Unichek 
«Полегшуємо 
перевірку на плагіат 
разом з Unicheck», 18 
травня 2021 р. 
6. Сертифікат участі у 
6-му семінарі-вебінарі 
«Пандемія – питання 
та відповіді. 
Вакцинація – нові 
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аспекти. «Посилення 
мережі запобігання 
розробці хімічної та 
біологічної зброї»», 
Київ, 30 вересня 2021 
р. Організатор: 
Українська асоціація 
біобезпеки (0,05 
кредиту). 

 
При розробці Програми враховані вимоги: 

1) Стандарту вищої освіти за спеціальністю 091 «Біологія» для другого (магістерського) рівня вищої освіти, затвердженого і введеного 
в дію наказом Міністерства освіти і науки України від 21.11.2019 р. за № 1458. 
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1. ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 
«БІОБЕЗПЕКА» 
«BIOSAFETY» 

зі спеціальності № 091 «Біологія»  
 

1 – Загальна інформація 
Ступінь вищої освіти та назва 
кваліфікації  

«Магістр» 
091 «Біологія» 
«Біобезпека» 
«Master» 
091 «Biology» 
«Вiosafety» 

Мова(и) навчання і оцінювання Українська 
Ukrainian 

Обсяг освітньої програми 90 кредитів ЄКТС, 3 семестри 
Тип програми Освітньо-професійна  
Повна назва закладу вищої освіти, а 
також структурного підрозділу у 
якому здійснюється навчання 

Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка 
Навчально-науковий центр "Інститут біології та 
медицини" 
Taras Shevchenko National University of Kyiv 
Educational and Scientific Center "Institute of Biology 
and Medicine" 

Назва закладу вищої освіти який бере 
участь у забезпеченні програми 
(заповнюється для програм подвійного і 
спільного дипломування)  

- 

Офіційна назва освітньої програми, 
ступінь вищої освіти та назва 
кваліфікації ВНЗ-партнера мовою 
оригіналу (заповнюється для програм 
подвійного і спільного дипломування) 

- 

Наявність акредитації - 
Цикл/рівень програми НРК України – 7 рівень, ЕQF-LLL – 7 рівень, FQ-

EHEA – другий цикл 
Передумови Наявність першого рівня вищої освіти та 

освітнього ступеню бакалавр 
Форма навчання Денна / заочна 
Термін дії освітньої програми 5 років 
Інтернет-адреса постійного 
розміщення опису освітньої програми 

http://biology.univ.kiev.ua/ 

2 – Мета освітньої програми 
Мета програми (з врахуванням рівня 
кваліфікації) 

Формування фахівців, здатних здійснювати 
аналітичну оцінку потенційних біологічних 
ризиків (загроз), розв’язувати складні задачі і 
проблеми з нормування процедур із забезпечення 
біологічної безпеки (біологічного захисту) в 
практичній діяльності в галузі біологічних наук і 
на межі предметних галузей, що передбачає 
проведення досліджень та / або здійснення 
інновацій.  

http://biology.univ.kiev.ua/
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3 - Характеристика освітньої програми 
Предметна область (галузь знань / 
спеціальність / спеціалізація 
програми) 

09 «Біологія» / 091 «Біологія» 
 

Орієнтація освітньої програми Освітньо-професійна академічна  
Основний фокус освітньої програми 
та спеціалізації 

Спеціальна біологічна освіта за спеціальністю 
«Біологія» на основі принципу нерозривності 
процесів навчання та науково-практичної та / або 
практичної роботи в галузі біобезпеки. 
Ключові слова: біобезпека, біозахист, ризики, 
ГМО, біоетика, біоагенти, біотероризм. 

Особливості програми Пріоритетними цілями ОП є формування фахівців, 
здатних розв’язувати складні задачі і проблеми в 
сфері біобезпеки та біозахисту у своїй науковій, 
науково-практичній та практичній діяльності в 
галузі біологічних наук і на межі предметних 
галузей. ОП створює умови для формування 
індивідуальних траєкторій навчання, спрямована 
на студенто-центроване навчання та розширення 
можливостей здобувачів освіти щодо 
працевлаштування та подальшого навчання із 
вищим рівнем автономності. Головною 
особливістю ОП є навчання через практику. 
Змістовна складова ОП, сформована з урахуванням 
потреб ринку праці та інтересів здобувачів ВО, 
зокрема тих, що навчаються без відриву від 
виробництва. Науково-практична підготовка на 
рівні найвищих міжнародних вимог забезпечують 
підготовку конкурентоспроможних та 
затребуваних на внутрішньому та міжнародному 
ринку праці фахівців. 

4 – Придатність випускників 
до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до працевлаштування Робота професіонала в галузі біології, наук про 
життя та медичних наук, здатного здійснювати 
наукову, науково-практичну та практичну 
діяльність на підприємствах та установах 
біологічного, медичного, екологічного, 
біотехнологічного профілю різної форми власності 
та підпорядкування.  
Може займати посади, пов’язані із забезпеченням 
діяльності в галузі біобезпеки. 

Подальше навчання Можливість навчання за програмою третього 
(освітньо-наукового) рівня вищої освіти; 
підвищення кваліфікації; перепідготовка; 
післядипломна освіта; академічна мобільність. 

5 – Викладання та оцінювання 
Викладання та навчання Студенто-центроване навчання, самонавчання, 

проблемно-орієнтоване навчання, навчання через 
практику. Основні форми освітнього процесу: 
лекції, семінари, практичні заняття, лабораторні 
роботи в малих групах, виробнича переддипломна 
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практика, самостійна робота на основі підручників 
та конспектів, консультації із викладачами. Графік 
навчального процесу дозволяє підготувати 
кваліфікаційну роботу, яка презентується та 
обговорюється шляхом публічного захисту. 

Оцінювання Поточний (тестування, оцінювання презентації / 
доповіді, розрахункові завдання, лабораторні звіти 
тощо) у т.ч. за результатами самостійного 
опрацювання матеріалу, та підсумковий контроль 
у формі письмових, усних чи комбінованих 
іспитів, заліків та диференційованих заліків за 
освітніми компонентами (у тому числі захист звіту 
з виробничої переддипломної практики), 
публічний захист кваліфікаційної магістерської 
роботи, комплексний іспит за програмою 
підготовки. 

6 – Програмні компетентності 
Інтегральна компетентність Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми в 

галузі біології при здійсненні професійної 
діяльності або у процесі навчання, що передбачає 
проведення досліджень та/або здійснення 
інновацій та характеризується невизначеністю 
умов і вимог.  

Загальні компетентності (ЗК) ЗК01. Здатність працювати у міжнародному 
контексті. 
ЗК02. Здатність використовувати інформаційні та 
комунікаційні технології. 
ЗК03. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 
ЗК04. Здатність діяти на основі етичних міркувань 
(мотивів). 
ЗК05. Здатність розробляти та керувати проектами.  
ЗК06. Здатність проведення досліджень на 
відповідному рівні. 

Спеціальні (фахові, предметні) 
компетентності (СК) 

СК01. Здатність користуватися новітніми 
досягненнями біології, необхідними для 
професійної, дослідницької та/або інноваційної 
діяльності. 
СК02. Здатність формулювати задачі 
моделювання, створювати моделі об’єктів і 
процесів на прикладі різних рівнів організації 
живого із використанням математичних методів й 
інформаційних технологій. 
СК03. Здатність користуватися сучасними 
інформаційними технологіями та аналізувати 
інформацію в галузі біології і на межі предметних 
галузей. 
СК04. Здатність аналізувати і узагальнювати 
результати досліджень різних рівнів організації 
живого, біологічних явищ і процесів. 
СК05. Здатність планувати і виконувати 
експериментальні роботи з використанням 
сучасних методів та обладнання. 
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СК06. Здатність прогнозувати напрямки розвитку 
сучасної біології на основі загального аналізу 
розвитку науки і технологій. 
СК07. Здатність діагностувати стан біологічних 
систем за результатами дослідження організмів 
різних рівнів організації 
СК08. Здатність презентувати та обговорювати 
результати наукових і прикладних досліджень, 
готувати наукові публікації, брати участь у 
наукових конференціях та інших заходах. 
СК09. Здатність застосовувати законодавство про 
авторське право для потреб практичної діяльності. 
СК10. Здатність використовувати результати 
наукового пошуку в практичній діяльності. 
СК11. Здатність адекватно застосовувати існуючі 
та розробляти нові методи розв’язання науково-
теоретичних та прикладних задач біології.  
СК12. Здатність застосовувати правила 
біоетичного використання біологічних об’єктів та 
новітні біологічні, біотехнологічні і медико-
біологічні методи та технології у науковій, 
практичній, господарчій діяльності.  
СК13. Здатність ідентифікувати, досліджувати та 
оцінювати потенційні біологічні ризики (загрози),  
розробляти, планувати та проводити нормувальні 
процедури із забезпечення біологічної безпеки в 
практичній діяльності.  

7 – Програмні результати навчання 
Програмні результати навчання ПР01. Володіти державною та іноземною мовами 

на рівні, достатньому для спілкування з 
професійних питань та презентації результатів 
власних досліджень.  
ПР02. Використовувати бібліотеки, інформаційні 
бази даних, інтернет ресурси для пошуку 
необхідної інформації. 
ПР03. Здійснювати злагоджену роботу на 
результат у колективі з урахуванням суспільних, 
державних і виробничих інтересів.  
ПР04. Розв’язувати складні задачі в галузі біології, 
генерувати та оцінювати ідеї. 
ПР05. Аналізувати та оцінювати вплив досягнень 
біології на розвиток суспільства. 
ПР06. Аналізувати біологічні явища та процеси на 
молекулярному, клітинному, організменному, 
популяційно-видовому та біосферному рівнях з 
точки зору фундаментальних загальнонаукових 
знань, а також за використання спеціальних 
сучасних методів досліджень. 
ПР07. Описувати й аналізувати принципи 
структурно-функціональної організації, механізмів 
регуляції та адаптації організмів до впливу різних 
чинників. 
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ПР08. Застосовувати під час проведення 
досліджень знання особливостей розвитку 
сучасної біологічної науки, основні методологічні 
принципи наукового дослідження, методологічний 
і методичний інструментарій проведення наукових 
досліджень за спеціалізацією. 
ПР09. Планувати наукові дослідження, обирати 
ефективні методи дослідження та їх матеріальне 
забезпечення. 
ПР10. Представляти результати наукової роботи 
письмово (у вигляді звіту, наукових публікацій 
тощо) та усно (у формі доповідей та захисту звіту) 
з використанням сучасних технологій, 
аргументувати свою позицію в науковій дискусії. 
ПР11. Проводити статистичну обробку, аналіз та 
узагальнення отриманих експериментальних даних 
із використанням програмних засобів та сучасних 
інформаційних технологій. 
ПР12. Використовувати інноваційні підходи для 
розв’язання складних задач біології за 
невизначених умов і вимог. 
ПР13. Дотримуватися основних правил біологічної 
етики, біобезпеки, біозахисту, оцінювати ризики 
застосування новітніх біологічних, 
біотехнологічних і медико-біологічних методів та 
технологій, визначати потенційно небезпечні 
організми чи виробничі процеси, що можуть 
створювати загрозу виникнення надзвичайних 
ситуацій. 
ПР14. Дотримуватись норм академічної 
доброчесності під час навчання та провадження 
наукової діяльності, знати основні правові норми 
щодо захисту інтелектуальної власності. 
ПР15. Уміти самостійно планувати і виконувати 
інноваційне завдання та формулювати висновки за 
його результатами. 
ПР16. Критично осмислювати теорії, принципи, 
методи з різних галузей біології для вирішення 
практичних задач і проблем. 
ПР17. Вирішувати науково-теоретичні, науково-
дослідні та прикладні задачі біології відповідними 
методами. 
ПР18. Дотримуватись основних вимог 
інформаційної безпеки, у тому числі державної 
таємниці.  
ПР19. Володіти розумінням принципових засад 
формування основних правил біологічної етики, 
біобезпеки, біозахисту, глобальних екологічних та 
економічних проблем сучасності, пов'язаних з 
поширенням та проникненням біологічних агентів. 
ПР20. Володіти основними методами захисту 
виробничого персоналу та населення від можливих 
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наслідків аварій, катастроф, стихійних лих. 
ПР21. Застосовувати на практиці навички 
виявлення, дослідження та оцінки потенційних 
біологічних загроз, забезпечення біологічної 
безпеки. 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 
Специфічні характеристики 
кадрового забезпечення 

Для забезпечення освітньої компоненти 
залучаються провідні фахівці з досвідом 
викладацької, науково-дослідницької роботи у 
галузі біології за відповідним профілем та 
практичної роботи в сфері біозахисту та 
біобезпеки. 

Специфічні характеристики 
матеріально-технічного забезпечення 

Використання лабораторного обладнання (за 
обраним напрямом підготовки, зокрема: боксу 
біологічної безпеки, ламінарних боксів, 
спектрофлюориметрів, біохімічних та 
мікробіологічних аналізаторів, хроматографів, 
систем для проведення електрофорезу, вестерн-
блоту та ПЛР, спектрофотометрів, центрифуг, 
аналітичних вагів, термостатів, мікроскопів, 
мікротомів тощо), необхідного технічного 
забезпечення, укомплектованого засобами 
обчислювальної та мультимедійної техніки, 
прикладними програмами.  

Специфічні характеристики 
інформаційного та навчально-
методичного забезпечення 

Використання інформаційно-обчислювального 
центру, Інтернет ресурсів та авторських розробок 
науково-педагогічних працівників Київського 
національного університету імені Тараса 
Шевченка, доступ до повнотекстових баз даних 
(CUL online, SCOPUS, BioOne), комп’ютерних 
систем для інтерактивної підготовки студентів 
KNU Education Online. Перевірка на академічний 
плагіат проводиться із застосуванням програмної 
системи «Unicheck».  

9 – Академічна мобільність 
Національна кредитна мобільність - 

 
Міжнародна кредитна мобільність - 

 
Навчання іноземних здобувачів 
вищої освіти 

На загальних умовах українською мовою 
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2. ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ  ПРОГРАМИ  
ТА ЇХ ЛОГІЧНА ПОСЛІДОВНІСТЬ 

 
2.1 Перелік компонент ОП 
Код н/д Компоненти освітньої програми  

(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), 
практики, кваліфікаційна робота) 

Кількість 
кредитів 

Форма 
підсумковог
о контролю 

1 2 3 4 
Обов’язкові компоненти ОП 

ОК 01. Біотехнологія та проблеми біобезпеки 3.0 Іспит 
ОК 02. Професійна та корпоративна етика 3.0 Залік 
ОК 03. Іноземна мова за професійним спрямуванням  6.0 Залік 
ОК 04. Управління біоризиками та екологічні аспекти 

біобезпеки 
3.0 Іспит 

ОК 05. Епідеміологія та біобезпека  3.0 залік 
ОК 06. Біобезпека та біозахист в лабораторії  3.0 іспит 
ОК 07. ГМО та ризики їх використання 3.0 залік 
ОК 08. Правові основи та економічні засади регулювання  

біобезбеки 
5.0 іспит 

ОК 09. Виробнича переддипломна практика 10.0 диференційо
ваний залік 

ОК 10. Випускна кваліфікаційна робота 19.0 захист 
Загальний обсяг обов'язкових компонент: 58,0 кредитів ЄКТС 

Вибіркові компоненти  ОП * 
Вибірковий пакет 1 (обирається 4 дисципліни) 

ВБ 1.01. Інфекційні агенти біологічних загроз  4,0 іспит 
ВБ 1.02. Основи контролю та запобігання поширенню 

інфекційних захворювань  
4,0 іспит 

ВБ 1.03. Біобезпека в медицині  4,0 іспит 
ВБ 1.04. Біопошкодження та біоінвазії   4,0 іспит 
ВБ 1.05. Якість і біобезпека харчових продуктів 4,0 іспит 
ВБ 1.06. Сучасні проблеми агроекосистеми і продовольча 

безпека   
4,0 іспит 

ВБ 1.07. Глобалізаційні виклики 4,0 іспит 
Вибірковий пакет 2 (обирається 4 дисципліни) 

ВБ 1.08. Організація біобезпеки на біотехнологічних 
виробництвах 

4,0 залік 

ВБ 1.09. Біологічна зброя та біотероризм  4,0 залік 
ВБ 1.10. Біобезпека як складова в системі національної 

безпеки 
4,0 залік 

ВБ 1.11. Моделювання потенційних біоризиків  4,0 залік 
ВБ 1.12. Юридична відповідальність за правопорушення у 

сфері біобезпеки. 
4,0 залік 

ВБ 1.13. Сучасні методи діагностики можливих агентів 
біологічних загроз 

4,0 залік 

ВБ 1.14. Діагностика інфекційних захворювань та 
ідентифікація патогенних організмів 

4,0 залік 

Загальний обсяг вибіркових компонент ЄКТС  32,0 кредитів ЄКТС 
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 90 кредитів ЄКТС 
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* - Згідно з п.п. 2.2.2-2.2.7 «Положення про порядок реалізації студентами Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка права на вільний вибір дисциплін» здобувачі освіти мають 
безумовне право обирати навчальні дисципліни з обов’язкових та вибіркових частин навчальних планів 
інших спеціальностей того самого рівня, а, за умови погодження з директором інституту, з програм 
іншого рівня.  
.
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2.2. Структурно-логічна схема ОП 
 

Біобезпека та біозахист в 
лабораторії
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екологічні аспекти біобезпеки

Пакет 
вибіркових 
дисциплін 1
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КОМПОНЕНТИ ОП
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3. ФОРМА АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 
Атестація випускників освітньої програми «Біобезпека» зі спеціальності 091 «Біологія» 

проводиться у формі комплексного іспиту за програмою підготовки та публічного захисту 
випускної кваліфікаційної роботи, завершується видачою документу встановленого зразка про 
присудження ступеня магістра із присвоєнням кваліфікації: магістр за спеціальністю 
«Біологія». Атестація здійснюється відкрито і публічно. 

Комплексний іспит за програмою підготовки передбачає перевірку програмних 
результатів навчання: 
ПР02. Використовувати бібліотеки, інформаційні бази даних, інтернет ресурси для пошуку 
необхідної інформації. 
ПР05. Аналізувати та оцінювати вплив досягнень біології на розвиток суспільства. 
ПР06. Аналізувати біологічні явища та процеси на молекулярному, клітинному, 
організменному, популяційно-видовому та біосферному рівнях з точки зору фундаментальних 
загальнонаукових знань, а також за використання спеціальних сучасних методів досліджень. 
ПР07. Описувати й аналізувати принципи структурно-функціональної організації, механізмів 
регуляції та адаптації організмів до впливу різних чинників. 
ПР14. Дотримуватись норм академічної доброчесності під час навчання та провадження 
наукової діяльності, знати основні правові норми щодо захисту інтелектуальної власності. 
ПР16. Критично осмислювати теорії, принципи, методи з різних галузей біології для вирішення 
практичних задач і проблем. 
ПР17. Вирішувати науково-теоретичні, науково-дослідні та прикладні задачі біології 
відповідними методами. 
ПР19. Володіти розумінням принципових засад формування основних правил біологічної етики, 
біобезпеки, біозахисту, глобальних екологічних та економічних проблем сучасності, пов'язаних 
з поширенням та проникненням біологічних агентів.  
 

Захист випускної кваліфікаційної роботи передбачає перевірку програмних 
результатів навчання: 
ПР01. Володіти державною та іноземною мовами на рівні, достатньому для спілкування з 
професійних питань та презентації результатів власних досліджень.  
ПР02. Використовувати бібліотеки, інформаційні бази даних, інтернет ресурси для пошуку 
необхідної інформації. 
ПР03. Здійснювати злагоджену роботу на результат у колективі з урахуванням суспільних, 
державних і виробничих інтересів.  
ПР04. Розв’язувати складні задачі в галузі біології, генерувати та оцінювати ідеї. 
ПР06. Аналізувати біологічні явища та процеси на молекулярному, клітинному, 
організменному, популяційно-видовому та біосферному рівнях з точки зору фундаментальних 
загальнонаукових знань, а також за використання спеціальних сучасних методів досліджень. 
ПР07. Описувати й аналізувати принципи структурно-функціональної організації, механізмів 
регуляції та адаптації організмів до впливу різних чинників. 
ПР08. Застосовувати під час проведення досліджень знання особливостей розвитку сучасної 
біологічної науки, основні методологічні принципи наукового дослідження, методологічний і 
методичний інструментарій проведення наукових досліджень за спеціалізацією. 
ПР09. Планувати наукові дослідження, обирати ефективні методи дослідження та їх 
матеріальне забезпечення. 
ПР10. Представляти результати наукової роботи письмово (у вигляді звіту, наукових публікацій 
тощо) та усно (у формі доповідей та захисту звіту) з використанням сучасних технологій, 
аргументувати свою позицію в науковій дискусії. 
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ПР11. Проводити статистичну обробку, аналіз та узагальнення отриманих експериментальних 
даних із використанням програмних засобів та сучасних інформаційних технологій. 
ПР12. Використовувати інноваційні підходи для розв’язання складних задач біології за 
невизначених умов і вимог. 
ПР13. Дотримуватися основних правил біологічної етики, біобезпеки, біозахисту, оцінювати 
ризики застосування новітніх біологічних, біотехнологічних і медико-біологічних методів та 
технологій, визначати потенційно небезпечні організми чи виробничі процеси, що можуть 
створювати загрозу виникнення надзвичайних ситуацій. 
ПР14. Дотримуватись норм академічної доброчесності під час навчання та провадження 
наукової діяльності, знати основні правові норми щодо захисту інтелектуальної власності. 
Додатково програмні результати навчання за ОП: 
ПР15. Уміти самостійно планувати і виконувати інноваційне завдання та формулювати 
висновки за його результатами. 
ПР17. Вирішувати науково-теоретичні, науково-дослідні та прикладні задачі біології 
відповідними методами. 
ПР18. Дотримуватись основних вимог інформаційної безпеки, у тому числі державної таємниці.  
ПР20. Володіти основними методами захисту виробничого персоналу та населення від 
можливих наслідків аварій, катастроф, стихійних лих. 
ПР21. Застосовувати на практиці навички виявлення, дослідження та оцінки потенційних 
біологічних загроз, забезпечення біологічної безпеки.  
 
Умови присвоєння професійної кваліфікації. 
Професійна кваліфікація 2211.2 біолог може бути присвоєна окремим рішенням екзаменаційної 
комісії за умови дотримання вимог: 
а) опанування обов’язкових компонент ОК 1, ОК 4, ОК 7 з оцінками не нижче 75 балів; 
б) успішного оволодіння компетентностями дисциплін вільного вибору студента за програмою 
підготовки з оцінками не нижче 75 балів; 
в) проходження виробничої переддипломної практики з оцінкою не нижче 75 балів; 
г) успішного складання комплексного іспиту за програмою підготовки та захисту випускної 
кваліфікаційної роботи з оцінками не нижче 75 балів. 
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4. МАТРИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ  
ПРОГРАМНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ КОМПОНЕНТАМ  

ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 
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ІК + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
ЗК 01  + + +  +  +  + + +  +  + +  + +  +   
ЗК 02   +   +  + + + + +  +  + +  + + + +   
ЗК 03 +     + +  + +          +     
ЗК 04  + +   + +  + +   +       + +    
ЗК 05 + +    +   + +        +   +    
ЗК 06 +  +   + +  + + + + + + + +       + + 
СК 01 + + +  + + +  + + + + + + + +  + + + +  + + 
СК 02    + +    + +        + +  +    
СК 03 + + + + + +    + + +  +  + +   + +  + + 
СК 04 +   +  + +  + + + +  +  +    +   + + 
СК 05      +   + +   +  +   + +    + + 
СК 06   +  +  +   +         + + +    
СК 07  +    + +  + + + +  +  +       + + 
СК 08 + + +  + +    +       +   +     
СК 09  +    + + + + +          +  +   
СК 10 +     + +  + + + + + + + +       + + 
СК 11 +     + +    + +  +  +         
СК 12  +    + +  + + + + + + + +  +     + + 
СК 13 +   + + + + + + + + + + +  + + + +   +   

 
Програмні компетенції дисциплін вільного вибору студента вказані у відповідних робочих програмах, які представлені на офіційному сайті 
ННЦ «Інститут біології та медицини». 
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5. МАТРИЦЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ (ПР) ВІДПОВІДНИМИ КОМПОНЕНТАМИ 

ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 
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ПР 01 + + + + + + + + + + + +  +  + +     +   
ПР 02  + +   +  + + + + +  + + + +   + + +   
ПР 03      +  + + +     +   + + +   + + 
ПР 04 + +  + + +   + +        +  + +    
ПР 05  +     +  +         +  + +    
ПР 06 +   +  + +  + + + +  +  +       + + 
ПР 07    +  + +  + + + +  +  +    +     
ПР 08 +     +   + + + +  +  +       + + 
ПР 09 +    + + +  + + + + + + + +   +    + + 
ПР 10 +     + + + + + + +  +  + +     +   
ПР 11     + +   + + + +  +  +     +    
ПР 12 +    + +   + +           +    
ПР 13  +  + + + + + + + + + + + + + + +    + + + 
ПР 14  + +   +  + + + + + + +  +         
ПР 15      + +  + + + +  +  +  +       
ПР 16 +        +  + +  +  +   +  +    
ПР 17 +   +   +  +  + +  +  +         
ПР 18  +      + +    +  +   + + + + +   
ПР 19  +  + + + +  + + + + + +  + + + + +   + + 
ПР 20   +  + + + + + + + + + + + +  + +   + + + 
ПР 21 +   + + + +  + + +   + + + + +  +     

 
Програмні результати навчання дисциплін вільного вибору студента вказані у відповідних робочих програмах, які представлені на 
офіційному сайті ННЦ «Інститут біології та медицини». 


