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Керівник проектної групи 
Остапченко 

Людмила 

Іванівна 

Директор ННЦ 

"Інститут біології 

та медицини" 

Київського 

національного 

університету імені 

Тараса Шевченка, 

професор кафедри 

біохімії ННЦ 

"Інститут біології 

та медицини" 

Київський 

ордена Леніна 

державний 

університет ім. 

Т.Г. Шевченка,  

1976 р., 

спеціальність 

"Біохімія", 

кваліфікація 

біолог-

біохімік, 

викладач 

біології і хімії 

Доктор 

біологічних наук,  

спеціальність 

03.00.04 – 

біохімія, 

"Молекулярні 

механізми 

функціонування 

систем білкового 

фосфорилювання 

в лімфоцитах 

селезінки щурів в 

умовах 

радіаційного 

впливу", 

ДН № 003693 від 

02.07.1997 р.;  

професор із 

спеціальності 

«Біохімія»,  

ПР № 001556 від 

20.06.2002 р. 
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педагогічної 
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підручників і навчальних 

посібників для ЗВО – 14 та 12 

підручників з біології для 

загальноосвітніх навчальних 

закладів, які видані також для 

навчальних закладів із угорською, 

румунською, молдавською, 

польською мовами навчання; 

патентів – 28; 194 публікації у 

виданнях, що включені до науко 

метричної бази Scopus (h-індекс 

13). 

Основні публікації за напрямом: 

1.Vedenicheva, N.P., Al-Maali, 

G.A., Ostapchenko, L.I., et al. 

Effect of cytokinin-containing 

extracts from some medicinal 

mushroom mycelia on hepg2 cells 

in vitro. International Journal of 

Medicinal Mushrooms, 2021, 23(3), 

pp. 15–28. 

2.Korotkyi, O.H., Luhovska, T.V., 

Ostapchenko, L.I., et al. The gut 

Київський національний 

університет технології та 

дизайну, довідка про 

стажування на кафедрі 

біотехнології, шкіри та 

хутра, 

 № 07-51/2933 від 

05.12.2018 р.  

 

  



microbiota of rats under 

experimental osteoarthritis and 

administration of chondroitin sulfate 

and probiotic. Mikrobiolohichnyi 

Zhurnal, 2020, 82(6), pp. 64–73. 

3.Huet, A., Dvorshchenko, K., 

Taburets, O., Ostapchenko, L., et al. 

Tlr2 and Tjp1 Genes’ Expression 

during Restoration of Skin Integrity. 

Cytology and Genetics, 2020, 54(6), 

pp. 539–545. 

4.Kozeretska, O.I., Maistrenko, 

O.M., Ostapchenko, L., et al. Allele 

frequencies for 15 forensic STR loci 

in a population sample from the 

Kyiv region, Ukraine. Australian 

Journal of Forensic Sciences, 2020, 

52(4), pp. 387–392. 

5.Halenova, T., Raksha, N., 

Ostapchenko, L., et al. Evaluation 

of the Biocompatibility of Water-

Soluble Pristine С60 Fullerenes in 

Rabbit. BioNanoScience, 2020, 

10(3), pp. 721–730. 

6.Ugnivenko, A.P., Perepelitsina, 

O.M., Ostapchenko L.I., et al. 

Carbon nanotubes in delivery of 

bioactive substances. Journal of 

bionanoscience, 2017, 11(6), pp. 

531-547. 

7.Halenova T., Raksha N., 

Ostapchenko L., et al. Uwe Ritter 

Peter Scharff Effect of C60 

fullerene nanoparticles on the diet-

induced obesity in rats. International 

Journal of Obesity, 2018, 42:1987-

1998. 

8.Кравченко О.О., Савчук О.М., 



Остапченко Л.І. Основи 

біотехнології. [Електронний 

ресурс]. Навчальний посібник, К.: 

ВПЦ КНУ, 2019 р.  

9.Драницина А.С., Савчук О.М., 

Гребіник Д.М., Кравченко О.О., 

Остапченко Л.І. Загальна 

біотехнологія. Метод. вказівки. 

[Електронний ресурс], К.: ВПЦ 

КНУ, 2019 р. 
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біології та медицини 
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педагогічної роботи 
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Шевченка, доцент 

кафедри цитології. 

гістології та 

репродуктивної 

медицини 

 

Київський 

державний 

університет ім. 

Т.Г. Шевченка,  

ПВ №702030, 

1987 р.; 

Мікробіологія, 

біолог-

імунолог, 

викладач 

біології та хімії 

Кандидат 

біологічних наук, 

03.00.11 - 

цитологія, 

гістологія, 

«Участь 

інтернейронів 

гіпокампу в 

епілептогенезі  

ФЛСβ1-/--

мутантних 

мишей», ДК № 

016841, 

11.12.2001 р. 

Доцент кафедри 

цитології, 

гістології та 

біології 

розвитку, 

Атестат ДЦ № 

010551, 

21.04.2005 р. 
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Автор 124 публікацій, серед яких 

52 статті у фахових виданнях 

(індекс Ґірша – 2), 39 науково-

методичних розробок, у тому 

числі 11 підручників з грифом 

МОНУ. Участь у 36 наук. конф. 

Namkung Y., Smith S.M., Lee S.B., 

Skrypnyk N.V., Kim H.-L., Chin 

H., Scheller R.H., Tsien R.W., Shin 

H.-S. Targeted disruption of the 

Ca2+ channel β3 subunit reduces N- 

and L- type Ca2+ channel activity 

and alters the voltage- dependent 

activation of P/Q- type Ca2+ 

channels in neurons // 

Proc.Natl.Acad.Sci.USA; 

Дзержинський М.Е., Гарматіна 

С.М., Скрипник Н.В. 

Нейрохімічні зміни в гіпокампі у 

ФЛСβ-/- мутантних мишей // 

Наук. вісн. нац. аграрн. ун- ту; 

Скрипник Н.В. Імуногістохімічні 

зміни інтернейронів 

 Державна установа 

«Інститут геронтології 

імені Д.Ф.Чеботарьова 

НАМН України», 1.10. 

2015р. - 3.11.2015р. 

Освоєння методів 

моделювання 

експериментальної 

черепно-мозкової травми 

та її геннотерапевтично ї 

корекції. Інститут 

післядипломної освіти 

КНУ імені Тараса 

Шевченка. Підвищення 

кваліфікації за 

професійною програмою 

«Діяльність ВНЗ в 

умовах єдиного 

європейського 

освітнього простору», 

22.02. – 09.05. 2017р., 

Свідоцтво про 



поліморфного шару гіпокампу 

при порушенні сигнального 

зв’язку між мускариновими 

ацетілхоліновими рецепторами та 

фосфоліпазою Сβ1 // Вісн. Київ. 

нац. ун- ту ім. Тараса Шевченка, 

Біологія; 

Скрипник Н.В. Стан 

імунореактивності популяції 

кальбіндин-D28k-вмісних клітин 

гіпокампу у мишей, що слугують 

для моделювання епілепсії // 

Вісн. Київ. нац. ун-ту ім. Тараса 

Шевченка, Біологія; 

Скрипник Н.В., Гарматіна С.М. 

Вплив просторового тренінгу на 

виживання незрілих гранулярних 

клітин зубчатої звивини 

гіпокампу у дорослих мишей // 

Вісн. Київ. нац. ун-ту ім. Тараса 

Шевченка, Біологія; 

Скрипник Н.В., Дзержинський 

М.Е., Гарматіна С.М. Структурне 

ремоделювання нейронної мережі 

в зубчатій звивині епілептично 

трансформованого гіпокампа 

мишей // Нейрофізіологія;  

Namkung Y., Skrypnyk N., Jeong 

M-J., Lee T., Lee M-S., Kim H-L., 

Chin H., Suh P-G., Kim S-S., Shin 

H-S. Requirement of α1D subunit of 

L-type Ca2+ channel for the proprer 

generation of β- cells in the 

postnatal pancreas of mice // J. 

Clinical investigation; 

Скрипник Н.В., Дзержинський 

М.Е., Гарматіна С.М. Вплив 

судомної активності на стан 

підвищення кваліфікації 

№ KU02070944/00030 4-

17 

Інститут післядипломної 

освіти КНУ імені Тараса 

Шевченка,  

«Роль гарантів освітніх 

програм у розбудові 

внутрішньої системи 

забезпечення якості 

освіти» 

23.11-1.12 2020 р., 

свідоцтво про 

підвищення кваліфікації 

№ 784-20 



постнатального нейрогенезу в 

гіпокампі дорослих мишей // 

Проблеми регуляції фізіологічних 

функцій; 

Скрипник Н.В. Роль BDNF в 

формуванні нейротрансмітерного 

фенотипу зубчатої звивини 

епілептично трансформованого 

гіпокампу // Віс. Київ. нац. ун-ту 

ім. Тараса Шевченка, Біологія; 

Скрипник Н.В., Дзержинський 

М.Е., Гарматіна С.М. Аналіз 

нейрогенеза в гіпокампі мишей у 

постнатальному онтогенезі // 

Вісн. Київ. нац. ун-ту ім. Тараса 

Шевченка, Біологія; 

Скрипник Н.В., Дзержинський 

М.Е., Гарматіна С.М., Участь 

фосфоінозитид специфічних ліпаз 

С в процесах міжклітинної 

сигналізації // Вісн. Київ. нац. ун- 

ту ім. Тараса Шевченка, Біологія; 

Скрипник Н.В. Визначення Zn- 

вмісних нервових терміналей 

моховитих волокон гіпокампу із 

застосуванням сульфід/срібного 

забарвлення та техніки 

вібратомних зрізів // Вісн. Київ. 

нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 

Біологія; 

Скрипник Н.В., Дзержинський 

М.Е. Визначення апоптозу в 

нервових клітинах гіпокампу та 

клітинах острівків Лангерганса 

підшлункової залози мишей із 

застосуванням TUNEL- методу // 

Вісн. Київ. нац. ун-ту ім. Тараса 

Шевченка, Біологія; 



Скрипник Н.В., Дзержинський 

М.Е., Гарматіна С.М. Зміни 

нейронної мережі зубчатої 

звивини гіпокампу у мишей з 

розвитком скроневої епілепсії // 

Вісн. Київ. нац. ун-ту ім. Тараса 

Шевченка, Проблеми регуляції 

фізіології функції; 

Скрипник Н.В. Дзержинський 

М.Е. Вплив нетривалих та 

нечастих епілептичних припадків 

на характер нейрогенезу 

гранулярних клітин зубчатої 

звивини гіпокампу мишей // Вісн. 

Київ. нац. ун-ту ім. Тараса 

Шевченка, Біологія; 

Скрипник Н.В., Маслова О.О. 

Оксидативні пошкодження ДНК 

// Біополімери і клітина; 

Савіцька Д.В., Михальський С.А., 

Білошицький В.В, Скрипник 

Н.В., Квітницька-Рижова Т.Ю. 

Структурні та морфометричні 

показники реакції сенсомоторної 

кори щурів різного віку після 

черепно-мозкової травми і генної 

терапії // Український 

біофармацевтичний журнал; 

Шаблий В., Кучма М., Кирик В., 

Онищенко Г., Арешков П., 

Скрипник Н., Лукаш Л, 

Лобынцева Г. Характеристика 

мультпотентных мезенхимальных 

стромальных клеток, полученных 

из плаценты человека // Гены и 

клетки. 

Скрипник Н.В., Дзержинський 

М.Е. Вибрані розділи цитології. 



Навчальний посібник; 

Скрипник Н.В., Дзержинський 

М.Е. Нейрогістохімічна техніка. 

Навчальний посібник; 

Дзержинський М.Е., Скрипник 

Н.В., Гарматіна С.М., 

Островська Г.В., Варенюк І.М., 

Пустовалов А.С., Вороніна О.К., 

Пазюк Л.М., Бузинська Н.О. 

Загальна цитологія та гістологія, 

частина друга. Гістологія. 

Навчальний посібник; 

Дзержинський М.Е., Вороніна 

О.К., Скрипник Н.В., Гарматіна 

С.М., Пазюк Л.М. Загальна 

цитологія. Практикум. 

Навчальний посібник; 

Дзержинський М.Е., Островська 

Г.В., Скрипник Н.В.,  

Гарматіна С.М. Гістологія. 

Практикум. Навчальний 

посібник; 

Дзержинський М.Е.,  Скрипник 

Н.В., Вороніна О.К., 

Пазюк Л.М. Біологія 

індивідуального розвитку. 

Практикум. Навчальний 

посібник; 

Дзержинський М.Е., Скрипник 

Н.В., Островська Г.В., Гарматіна 

С.М., Пазюк Л.М., Бузинська 

Н.О., Варенюк І.М. Загальна 

цитологія та гістологія. 

Підручник; 

Костіков І.Ю., Волгін С.О., Додь 

В.В., Сиволоб А.В., 

Довгаль І.В., Жолос О.В., 

Скрипник Н.В., Ягенькька Г.В., 



Толстанова Г.М., Ходосовцев 

О.Є. Біологія. Підручник для 6 

класу загальноосвітніх 

навчальних закладів; 

Довгаль І.В., Ягенькька Г.В., 

Жолос О.В., Ходосовцев О.Є., 

Костіков І.Ю., Волгін С.О., Додь 

В.В., Сиволоб А.В., Скрипник 

Н.В., Толстанова Г.М. Біологія. 

Підручник для 7 класу 

загальноосвітніх навчальних 

закладів; 

Жолос О.В., Толстанова Г.М., 

Ягенькька Г.В., Додь В.В., 

Довгаль І.В., Ходосовцев О.Є., 

Костіков І.Ю., 

Волгін С.О., Сиволоб А.В., 

Скрипник Н.В. Біологія. 

Підручник для 8 класу 

загальноосвітніх навчальних 

закладів 

М.Е. Дзержинський, Н.В. 

Скрипник, А.С. Пустовалов та ін. 

Загальна цитологія : підручник, 

друге видання перероблене й 

доповнене. 

Виконавець теми кафедри 

«Механізми регуляції обміну 

речовин у тканинах і клітинах в 

нормі і при патологічних станах» 

(2016-2019, № ДР 0116U007144), 

«Цито-гістологічні ефекти 

метаболічних та проліферативних 

порушень та способи їх корекцій( 

№ДР 0120U103507).  

Керівництво науковою роботою 

студентів. 



Балан Павло 

Георгійович 

Доцент кафедри 

екології та зоології 

ННЦ «Інститут 

біології та 

медицини» 

Київський 

державний 

університет ім. 

Т.Г. Шевченка 

ИВ-І №070003, 

1982 р; 

Зоологія та 

ботаніка,  

біолог-зоолог, 

викладач 

біології та хімії 

 

Кандидат 

біологічних наук, 

03.00.08 – 

зоологія, 

«Кліщі-

церконіди 

України»,  

КД №043485, 

18.09.1991; 

Доцент кафедри 

зоології; атестат 

ДЦ №000509, 

5.04.1993 р. 

38 років Основні публікації: 

Автор 210 публікацій, серед яких 

43 статті у фахових виданнях та 3 

наукові монографії, 108 науково-

методичних розробок, у тому 

числі 38 підручників та 

навчальних посібників з грифом 

МОНУ, які видані також для 

навчальних закладів із угорською, 

румунською, молдавською, 

польською мовами навчання. 

Участь у 21 наук. конф.  

Балан П.Г., Векслярський Р.З., 

Вервес Ю.Г., Войціцький В.М., 

Ірклієнко С.П., Лукашов Д.В., 

Орлов О.О. Модельні групи 

безхребетних тварин як 

індикатори радіоактивного 

забруднення екосистем. Київ: 

Фітосоціоцентр, 2002. 204 с. 

Монченко В.І., Балан П.Г., 

Трохимець В.М. Карцинологія. 

Київ: ВПЦ «Київський 

університет», 2011. 527 с. 

Остапченко Л.І., Балан П.Г., 

Поліщук В.П. Біологія: підруч. 

для 9 кл. загальноосвіт. навч. 

закладів. Київ: Генеза, 2017. 256 

с. Рекомендовано МОН України 

(Наказ МОН України від 

20.03.2017 № 417) 

Остапченко Л.І., Балан П.Г., 

Компанець Т.А., Рушковський 

С.Р. Біологія і екологія (рівень 

стандарту): підруч. для 10-го кл. 

закл. заг. серед. освіти. Київ: 

Стажування, підвищення 

кваліфікації: відбулося у 

2021р., у Інститут 

зоології ім. І.І. 

Шмальгаузена НАН 

України, наказ № 

114/390/2 від 1.12.20201. 

Мета стажування – 

опанування сучасних 

методів  досліджень у 

галузі акарології. 

 

 

 

  

 



Генеза, 2018. 192 с. 

Рекомендовано МОН України 

(наказ МОН України від 

11.10.2018 № 1085) 

Остапченко Л.І., Балан П.Г., 

Компанець Т.А., Рушковський 

С.Р. Біологія і екологія (рівень 

стандарту): підруч. для 11-го кл. 

закл. заг. серед. освіти. Київ: 

Генеза, 2019. 208 с. 

Рекомендовано МОН України 

(Наказ МОН України від 

12.04.2019 № 472) 

Остапченко Л.І., Балан П.Г., 

Серебряков В.В., Матяш Н.Ю., 

Горобчишин В.А. Біологія: 

підручн. для 7-го кл. закл. заг. 

серед. освіти. – 2-е вид.; 

переробл. Київ: Генеза, 2020. 208 

с. (лист МОН України від 

02.06.2020 № 1/11-3644) 

Остапченко Л.І., Балан П.Г., 

Мусієнко М.М., Славний П.С., 

Матяш Н.Ю. Біологія: підручн. 

для 6-го кл. закл. заг. серед. 

освіти. – 4-е вид.; переробл. Київ: 

Генеза, 2020. 192 с. 

Рекомендовано МОН України 

(лист МОН України від 

06.06.2020 № 1/11-3807) 

Матяш Н.Ю., Остапченко Л.І., 

Пасічніченко О.М., Балан П.Г. 

Біологія: Підручн. для 8 кл. закл. 

заг. серед. освіти. – 2-ге вид., 

переробл. Київ: Генеза, 2021. 256 

с. Рекомендовано МОН України 

(наказ МОН України від 

22.02.2021 № 243) 



Керівництво науковою роботою 

студентів. 

Коло наукових інтересів:   

- угруповання мікроартропод 

ґрунтів; 

- систематика та фауністика 

мезостигматичних кліщів. 

Пасічніченко 

Олег 

Михайлович 

Доцент кафедри 

фізіології людини і 

тварин ННЦ 

«Інститут біології 

та медицини» 

Київський 

державний 

педагогічний 

інститут ім. 

О.М. Горького, 

ТВ 894557, 

1989 р.,  

Біологія і 

хімія, вчитель 

біології та хімії 

середньої 

школи  

Кандидат 

біологічних наук, 

03.00.13 – 

фізіологія 

людини і тварин, 

«Периферичні 

рефлекторні 

реакції 

каудального 

брижового 

ганглія», ДК 

№009090 від 

17.01.2001 р.; 

Доцент кафедри 

фізіології 

людини і тварин, 

ДЦ №№007885, 

19.06.2003 р. 

31 рік Автор 88 наукових публікацій, 

серед яких 28 статей у фахових 

виданнях (Scopus -14, індекс 

Ґірша – 2), 24 навчально-

методичних праць, в тому числі 2 

підручників з грифом МОНУ для 

школярів. Участь у 20 наук. конф. 

Гавриленко Т.І., Рижкова Н.О., 

Пасічніченко О.М., Бабій С.М. 

Сучасні погляди на роль 

нейтрофілів в імунній відповіді // 

Фізіологічний журнал. – 2021. – 

Т.67, №3. – С. 75 – 86.  

Пасічніченко О.М. та ін. 

Ендотелійзалежне скорочення 

ворітної вени на дію 

катехоламінів // Науковий вісник 

Східноєвропейського 

національного університету імені 

Лесі Українки. Серія: Біологічні 

науки. №12 (337), 2016. – С. 193 – 

199. 

Виноградова О.О., Янчук П.І., 

Пасічніченко О.М. Роль 

тромбоксану та лейкотрієнів у 

реалізації скоротливих реакцій 

ворітної вени, викликаних дією 

ацетилхоліну та норадреналіну// 

Фізіологічний журнал. – 2015. – 

Т.61, №3, С. 70 – 74. 

Національний 

університет фізичного 

виховання та спорту 

України, «Опанування 

сучасних методів 

дослідження та оцінки 

функціонального стану 

спортсменів за умов 

навантаження різного 

рівня». З 21 жовтня по 21 

листопада 2019.  

Наказ №260-заг. від 

18.10.2019. Довідка 

№10/пп від 27.12.2019 



Виноградова О.О., Янчук П.І., 

Пасічніченко О.М. Роль 

лейкотриєнів у реалізації 

скоротливої тонічної активності 

ворітної вени під впливом 

ацетилхоліну в умовах норми та 

експериментальної портальної 

гіпертензії // Науковий вісник 

Східноєвропейського 

національного університету імені 

Лесі Українки. Серія: Біологічні 

науки, №2 (302), 2015, С. 141-144. 

Виноградова О.О., Пасічніченко 

О.М., Янчук П.І. Скоротлива 

активність ворітної вени щурів, 

індукована ацетилхоліном, на 

фоні блокади адренорецепторів // 

Науковий вісник Ужгородського 

університету. Серія: Біологія. 

Випуск 36, 2014 , С. 89 -94. 

Янчук П.І., Виноградова О.О., 

Пасічніченко О.М., Костенко С.С.  

Участь ейкозаноїдів у механізмі 

скоротливих реакцій ворітвени на 

адреналін і норадреналін // 

Фізіол. журн. – 2013. - Т. 59, № 6. 

– С. 43-48. 

Матяш Н.Ю., Остапченко Л.І., 

Пасічніченко О.М., Балан П.Г. 

Біологія. Підруч. Для 8 кл. 

загальноосвіт. навч. закл. – К.: 

Генеза, 2016. – 288 с.   

8. Пасічніченко О.М., Макарчук 

М.Ю. Фізіологія нервів і м’язів 

(Навчальний посібник). – Київ: 

ВПЦ «Київський університет», 

2020. – 157 с. 

9. Біологія: підруч. для 8-го кл. 



закл.заг.серед. освіти /Н.Ю. 

Матяш, Л.І. Остапченко, О.М. 

Пасічніченко, П.Г. Балан. – 2-ге 

вид., переробл. – Київ: Генеза, 

2021. – 256 с. 

Керівництво науковою роботою 

студентів. 

Коло наукових інтересів:  

«Нервово-гуморальна регуляція 

функцій гладеньких м’язів судин 

печінки». 

 
При розробці програми враховані вимоги: 

1) Закону України «Про освіту»; 

2) Закону України «Про вищу освіту»; 

3) 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; 

4) Стандарту вищої освіти за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 01 

«Освіта/Педагогіка», затвердженого і введеного в дію наказом Міністерства освіти і науки України від 11.05.2021 р. за № 52. 

 



1. Профіль програми підвищення кваліфікації 

«ПОГЛИБЛЕННЯ ФАХОВИХ ЗНАНЬ ВЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ» 
 

1 – Загальна інформація 

Ступінь вищої освіти та 

назва кваліфікації 

Часткова кваліфікація за програмою 

«Поглиблення фахових знань вчителів 

біології» (в межах 2 рівня вищої освіти) 

Мова навчання і оцінювання Українська/ Ukraine 

Обсяг освітньої програми 30 годин (1 кредит ЄКТС) 

Тип програми Професійна з можливістю отримання 

сертифікату 

Повна назва закладу вищої освіти, а 

також структурного підрозділу, у 

якому здійснюється навчання 

Київський національний університет імені 

Тараса Шевченка, Україна 

Навчально-науковий центр «Інститут біології 

та медицини» 

Інститут післядипломної освіти 

Taras Shevchenko National University of Kyiv, 

Ukraine  

Educational and Scientific Center «Institute of 

Biology and Medicine» 

Institute of Continuing Education  

Назва закладу вищої освіти, який 

бере участь у забезпеченні програми 

(заповнюється для програм 

подвійного і спільного 

дипломування) 

Не застосовано 

Офіційна назва освітньої програми, 

ступінь вищої освіти та назва 

кваліфікації ВНЗ-партнера мовою 

оригіналу (заповнюється для програм 

подвійного і спільного дипломування) 

Не застосовано 

Наявність акредитації Не застосовано 

Цикл/рівень програми Реалізується в межах рівнів: 

НРК України – 7 рівень, ЕQF-LLL – 7 рівень, 

FQ-EHEA – другий цикл 

Передумови Педагогічні працівники закладів загальної 

середньої, професійно-технічної та передвищої 

освіти 

Форма навчання Очна 

Термін дії освітньої програми 3 роки 

Інтернет адреса постійного 

розміщення опису освітньої програми 

https://biomed.knu.ua/  

2 – Мета освітньої програми 

Підвищення наукового та науково-методичного рівня викладання біологічних дисциплін 

педагогічних працівників закладів загальної середньої, професійно-технічної та 

https://biomed.knu.ua/


передвищої освіти, сприяння впровадженню нових форм і методів навчання, 

перспективних наукових та освітніх технологій в освітній процес. 

3 – Характеристика освітньої програми 

Предметна область (галузь 

знань/спеціальність/спеціалізація 

програми) 

Міждисциплінарна: 091 «Біологія»;  

01 «Освіта/Педагогіка» 

Орієнтація освітньої програми Прикладна 

Основний фокус освітньої програми та 

спеціалізації 

Підвищення рівня викладання біології, 

екології, природничих наук та суміжних 

дисциплін в закладах загальної середньої, 

професійно-технічної та передвищої освіти. 

Ключові слова: біологія, екологія, природничі 

науки, задачі, демонстрації, лабораторні 

роботи. 

Особливості програми Пріоритетними цілями ОП є формування 

системного бачення сучасних наукових та 

освітніх трендів в біології, можливості 

реалізації з їх урахуванням програми 

практичної підготовки учнів в рамках 

проведення практичних/лабораторних робіт та 

дослідницького практикуму/дослідницьких 

проєктів. 

Орієнтована на педагогічних працівників, які 

викладають біологію, екологію, а також 

інтегрований курс «Природничі науки», а 

також суміжні дисципліни. 

4 – Придатність випускників 

до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до працевлаштування Програма спрямована на покращення якості 

викладання біологічних дисциплін, екології та 

інтегрованого курсу «Природничі науки» та 

суміжних дисциплін. 

Подальше навчання Не застосовано 

5 – Викладання та оцінювання 

Викладання та навчання Загальний стиль навчання – пояснювально-

ілюстративний, проблемно орієнтований. 

Комбінація лекцій, практичних завдань та 

самостійної роботи. 

Оцінювання Виконання тематичних завдань 

6 – Програмні компетентності 

Інтегральна компетентність (ІК) Не застосовано 

Загальні компетентності (ЗК) ЗК01. Здатність використовувати інформаційні 

та комунікаційні технології. 

ЗК02. Здатність генерувати нові ідеї 



(креативність). 

ЗК03.Здатність до абстрактного мислення, 

аналізу і синтезу. 

ЗК04.Здатність до пошуку, оброблення та 

аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК05.Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

ЗК06.Здатність вчитися і оволодівати 

сучасними знаннями. 

ЗК07.Здатність до адаптації та дії в новій 

ситуації. 

ЗК08.Здатність виявляти, ставити  та 

розв’язувати проблеми. 

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. Розуміння цілей, завдань, методів і 

підходів науково-педагогічної діяльності. 

СК05. Здатність застосовувати та розробляти 

нові підходи до вирішення задач 

дослідницького та/або інноваційного характеру 

в сфері освіти й педагогіки. 

СК06. Критичне осмислення проблем у сфері 

освіти, педагогіки й на межі галузей знань. 

СК07. Здатність до використання сучасних 

інформаційно-комунікаційних та цифрових 

технологій у освітній та дослідницькій 

діяльності. 
7 – Програмні результати навчання 

Програмні результати навчання 

(ПРН) 

ПРН01. Використовувати бібліотеки, 

інформаційні бази даних, інтернет ресурси для  

пошуку необхідної інформації. 

ПРН02. Розв’язувати складні задачі в галузі 

біології, генерувати та оцінювати ідеї. 

ПРН03. Застосовувати сучасні технології 

навчання для викладання спеціальних  

дисциплін. 



ПРН04. Моделювати об’єкти і процеси у 

живих організмах та їхніх компонентах із  

використанням математичних методів й 

інформаційних технологій. 

ПРН05.Організовувати освітній процес на 

основі студентоцентрованого, 

компетентнісного, контекстного підходів та 

сучасних досягнень освітніх, педагогічних 

наук, управляти навчально-пізнавальною 

діяльністю, об’єктивно оцінювати результати 

навчання здобувачів освіти. 

ПРН06. Розробляти та реалізовувати 

інноваційні й дослідницькі проєкти у сфері 

освіти/педагогіки та міждисциплінарного рівня 

із дотриманням правових, соціальних, 

економічних, етичних норм. 

ПРН07. Здійснювати пошук необхідної 

інформації з освітніх/педагогічних наук у 

друкованих, електронних та інших джерелах, 

аналізувати, систематизувати її, оцінюючи 

достовірність та релевантність. 

8 –  Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Специфічні характеристики кадрового 

забезпечення 

Залучення фахівців та практиків, спеціалістів в 

галузі біології та екології, професіоналів в 

галузі викладання біологічних та екологічних 

дисциплін. 

Специфічні характеристики 

матеріально-технічного забезпечення 
- 

Специфічні характеристики 

інформаційного та навчально-

методичного забезпечення 

- 

9 – Академічна мобільність 

Національна кредитна мобільність Не застосовано 

Міжнародна кредитна мобільність Не застосовано 

Навчання іноземних здобувачів вищої 

освіти 

Не застосовано 

 

  



2. Перелік компонент короткострокової програми підвищення кваліфікації 

та їх логічна послідовність 

 

2.1. Перелік компонентів освітньої програми 
 
 

Код 

н/д 
Компоненти освітньої програми 

Кількість 

годин 

1 2 3 

Обов’язкові компоненти ОП 

ОК1 Система забезпечення якості освіти в Київському національному 

університеті імені Тараса Шевченка. 

4 

ОК2 Принципи організації та механізми реалізації профорієнтаційної та 

просвітницької діяльності в ННЦ «Інститут біології та медицини». 

4 

ОК3 Інноваційні методи реалізації практичної складової навчальних програм з 

біології та інтегрованих курсів як засіб формування ключових 

компетентностей учнів. Організація та методичне забезпечення 

дослідницьких практикумів та дослідницьких проектів учнів. 

4 

ОК4 Застосування сучасних цифрових технологій навчання для викладання 

дисциплін. Діджиталізація навчального процесу. 

4 

Загальний обсяг обов'язкових компонент: 16 год 

Вибіркові компоненти ОП* 

Вибірковий блок 1 (дисципліни предметно-орієнтованого блоку 

«Біорізноманіття») 

ВБ1.1. Рівні організації біорізноманіття та напрямки його охорони. 

Філогенетична систематика. Застосування методів молекулярної біології 

у сучасній систематиці (молекулярна систематика / молекулярна 

генетика). Сучасна система органічного світу як відображення його 

еволюції. 

8 

ВБ1.2. Неклітинні форми життя. Віруси та пріони – збудники захворювань 

людини і свійських тварин. Поняття про епідеміологію. Організація та 

методичне забезпечення практичних робіт. 

10 

ВБ1.3. Особливості організації прокаріотичних клітин. Сучасні погляди на 

різноманітність прокаріотів. Прокаріоти – збудники захворювань людини 

і свійських тварин. Організація та методичне забезпечення практичних 

робіт. 

10 

ВБ1.4. Особливості організації та функціонування одноклітинних та 

колоніальних еукаріотів (на прикладі одноклітинних та колоніальних 

водоростей, грибів та твариноподібних протистів (протозоїв)). 

Організація та методичне забезпечення практичних робіт. 

10 

ВБ1.5. Використання сучасних цифрових технологій як засобу формування 

актуальних практичних навичок з напрямку «Біорізноманіття». 

6 

Загальний обсяг вибіркових компонент: 44 год 

Вибірковий блок 2 (дисципліни предметно-орієнтованого блоку 

«Біологія людини») 

ВБ2.1. Сучасні уявлення про регуляцію фізіологічних функцій організму 8 



людини. Організація та методичне забезпечення практичних робіт. 

ВБ2.2. Інфекційні та інвазійні захворювання людини. Сучасні уявлення про 

імунітет, його форми і механізми. Організація та методичне забезпечення 

практичних робіт. 

10 

ВБ2.3. Внутрішнє рідке середовище організму. Роль різних фізіологічних систем 

у підтриманні гомеостазу. Фізіологічні резерви організму людини. 

Організація та методичне забезпечення практичних робіт. 

10 

ВБ2.4. Структурно-функціональні особливості організму дітей шкільного віку у 

різні вікові періоди. Профілактика захворювань у дітей. Організація та 

методичне забезпечення практичних робіт. 

10 

ВБ2.5. Використання сучасних цифрових технологій як засобу формування 

актуальних практичних навичок з напрямку «Біологія людини».  

6 

Загальний обсяг вибіркових компонент: 44 год 

Вибірковий блок 3 (дисципліни предметно-орієнтованого блоку 

«Біологія клітини») 

ВБ3.1. Хімічний склад клітини. Роль різних хімічних елементів у забезпеченні 

нормального функціонування еукаріотичної клітини. Сучасні уявлення 

про будову та функціонування ферментів. Біологічно активні речовини. 

Організація та методичне забезпечення практичних робіт. 

8 

ВБ3.2. Принципи кодування спадкового матеріалу та його реалізації в 

прокаріотичній та еукаріотичній клітині. Організація та методичне 

забезпечення практичних робіт. 

10 

ВБ3.3. Сучасні уявлення про будову та принципи функціонування еукаріотичної 

клітини. Сучасні методи дослідження клітин. Організація та методичне 

забезпечення практичних робіт. 

10 

ВБ3.4. Форми розмноження організмів. Особливості ембріонального та 

постембріонального розвитку тварин і квіткових рослин. Організація та 

методичне забезпечення практичних робіт. 

10 

ВБ3.5. Використання сучасних цифрових технологій як засобу формування 

актуальних практичних навичок з напрямку «Біологія клітини». 

6 

Загальний обсяг вибіркових компонент: 44 год 

Вибірковий блок 4 (дисципліни предметно-орієнтованого блоку 

«Закономірності спадковості та мінливості організмів. Селекція організмів. Біотехнологія») 

ВБ4.1. Сучасні наукові тренди генетики та біотехнології. Організація та 

методичне забезпечення практичних робіт. 

8 

ВБ4.2. Сучасні досягнення у галузі генетики людини і медичної генетики. 

Організація та методичне забезпечення практичних робіт. 

10 

ВБ4.3. Сучасні досягнення селекції організмів. Провідні центри селекції в 

Україні та світі. Організація та методичне забезпечення практичних робіт. 

10 

ВБ4.4. Досягнення та перспективи розвитку біотехнології. Проблеми і 

перспективи створення та застосування генетично модифікованих 

організмів. Організація та методичне забезпечення практичних робіт. 

10 

ВБ4.5. Використання сучасних цифрових технологій як засобу формування 

актуальних практичних навичок з напрямку «Закономірності спадковості 

та мінливості організмів. Селекція організмів. Біотехнологія». 

6 



 

* - Блоки предметно-орієнтованих дисциплін, обираються всі дисципліни блоку. 
 

Загальний обсяг вибіркових компонент: 44 год 

Вибірковий блок 5 (дисципліни предметно-орієнтованого блоку 

«Еволюція організмів. Екологія та раціональне природокористування») 

ВБ5.1. Сучасний етап розвитку еволюційної теорії. Організація та методичне 

забезпечення практичних робіт. Організація та методичне забезпечення 

практичних робіт. 

8 

ВБ5.2. Адаптогенез. Генетична основа формування адаптацій організмів. 

Формування адаптацій на різних рівнях організації живої матерії. 

Організація та методичне забезпечення практичних робіт. Організація та 

методичне забезпечення практичних робіт. 

10 

ВБ5.3. Основні етапи історичного розвитку біосфери. Етапи еволюції людини. 

Організація та методичне забезпечення практичних робіт. Організація та 

методичне забезпечення практичних робіт. 

10 

ВБ5.4. Сучасні екологічні проблеми у світі та в Україні. Концепція сталого 

розвитку. Організація та методичне забезпечення практичних робіт. 

Організація та методичне забезпечення практичних робіт. 

10 

ВБ5.5. Використання сучасних цифрових технологій як засобу формування 

актуальних практичних навичок з напрямку «Еволюція організмів. 

Екологія та раціональне природокористування». 

6 

Загальний обсяг вибіркових компонент: 44 год 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ  60 год 



2.2. Структурно-логічна схема ОП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Дисципліни 

предметно-

орієнтованих 

блоків 1-5 

 

Організація та 

методичне 

забезпечення 

практичних робіт 

предметно-

орієнтованих 

блоків 1-5 

Застосування сучасних цифрових технологій навчання для викладання дисциплін. 

Діджиталізація навчального процесу. 

Система забезпечення якості освіти в Київському національному університеті імені 

Тараса Шевченка. 

Принципи організації та механізми реалізації профорієнтаційної та просвітницької 

діяльності в ННЦ «Інститут біології та медицини». 

Інновацйні методи реалізації практичної складової навчальних програм з біології та 

інтегрованих курсів як засіб формування ключових компетентностей учнів. 

Організація та методичне забезпечення дослідницьких практикумів та дослідницьких 

проектів учнів. 

Виконання та захист тематичного завдання 



3. ФОРМА АТЕСТАЦІЇ  

Здійснюється у формі виконання та захисту тематичного завдання, під час 

яких перевіряється розуміння сучасних підходів до організації системи 

забезпечення якості освіти, наукових та науково-практичних трендів в біології 

та суміжних наукових напрямках, здатність до реалізації інноваційних методів 

у практичній складовій навчальної програми та застосування сучасних 

цифрових технологій навчання для викладання дисциплін.  

Завершується отриманням сертифікату про підвищення кваліфікації 

  



4. МАТРИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОГРАМНИХ 

КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ КОМПОНЕНТАМ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 
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СК03     +     +     + 

СК04                

СК05 + + + +  + + + +  + + + +  

СК06                

СК07     +     +     + 

 

  



5. МАТРИЦЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ (ПРН)  

ВІДПОВІДНИМИ КОМПОНЕНТАМИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

 

 

О
К

1
 

О
К

2
 

О
К

3
 

О
К

4
 

В
Б

1
.1

 

В
Б

1
.2

 

В
Б

1
.3

 

В
Б

1
.4

 

В
Б

1
.5

 

В
Б

2
.1

 

В
Б

2
.2

 

В
Б

2
.3

 

В
Б

2
.4

 

В
Б

2
.5

 

ПРН01   + + + + + + + + + + + + 

ПРН02     + + + +  + + + +  

ПРН03    +     +     + 

ПРН04   + +     +     + 

ПРН05 + +             

ПРН06     + + + +  + + + +  

ПРН07    +     +     + 

 

 

В
Б

3
.1

 

В
Б

3
.2

 

В
Б

3
.3

 

В
Б

3
.4

 

В
Б

3
.5

 

В
Б

4
.1

 

В
Б

4
.2

 

В
Б

4
.3

 

В
Б

4
.4

 

В
Б

4
.5

 

В
Б

5
.1

 

В
Б

5
.2

 

В
Б

5
.3

 

В
Б

5
.4

 

В
Б

5
.5

 

ПРН01 + + + + + + + + + + + + + + + 

ПРН02 + + + +  + + + +  + + + +  

ПРН03     +     +     + 

ПРН04     +     +     + 

ПРН05                

ПРН06 + + + +  + + + +  + + + +  

ПРН07     +     +     + 

 


