
КОМЕНТАРІ  
Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

на проєкт експертного висновку ГЕР підсумків роботи ЕГ із проведення акредитаційної експертизи 
освітньо-професійної програми 1651 «Біологія», 

рівень вищої освіти «Бакалавр», спеціальність 091 – «Біологія»,  
форма навчання денна/заочна 

 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка (далі – Університет) уважно ознайомившисьз проєктом експертного 

висновку галузевої експертної ради підсумків роботи експертної групи із проведення акредитаційної експертизи  
зазначеної освітньо-професійної програми надає додаткові коментарі, пояснення та обґрунтування: 

 

Звіт Експертної групи Коментар КНУ на звіт ЕГ 
Підсумки роботи ЕГ та їх оцінка 

ГЕР Коментар КНУ 

II. Резюме 
Загальні враження про ОП, найголовніші 
висновки щодо відповідності Критеріям. 
Загальне враження про ОП є позитивним. ОП 
Біологія для підготовки бакалаврів у КНУТШ та 
освітня діяльність за цією програмою 
відповідають критеріям 1-9; виявлені за цими 
критеріями недоліки незначні. Наявні у ЗВО 
ресурси та практики можуть стати основою для 
усунення слабких сторін та недоліків. Вагомим 
моментом є розуміння наявних проблем 
адміністрацією та бачення шляхів щодо їх 
вирішення; зокрема, функціонує система 
моніторингу ОП, здійснені кроки для переходу 
до іншого алгоритму обрання здобувачами 
вибіркових дисциплін, тенденція до відмови від 
професійно-орієнтованих блоків ОК і переходу 
до широкого списку вибіркових ОК. ЕГ 
встановлено відповідність усім нормативним 
документам, що мають відношення до розробки 
та функціонування ОП у ЗВО. Цілі та зміст ОП 
повністю відповідають місії та візії ЗВО, 
враховують тенденції розвитку спеціальності, 
ринку праці та розвитку сучасної науки. До 
формування ОП та її реалізації залучені 
працівники науково-дослідних інституцій м. 
Києва та інші представники роботодавців. ОП 
повністю забезпечує набуття загальних та 
спеціальних (професійних) компетенцій та 
програмних результатів навчання. Форми та 
методи навчання студентоорієнтовані та 
базуються на принципах академічної свободи 
НПП та автономності. Слабких сторін за 
критеріями, які можна було б вважати 
критичними ЕГ не виявлено, в той же час надано 
низку рекомендацій (як під час візиту, так і у 

Київський національний університет 
імені Тараса Шевченка (далі – 
Університет) висловлює вдячність за 
високу оцінку ефективності роботи 
внутрішньої системи забезпечення якості 
освіти, високої готовності до співпраці, 
розуміння користі акредитаційної 
експертизи ОП, якісної підготовки 
робочою 
групою відомостей самооцінювання, 
швидкої реакції на запити експертної 
групи. 

За результатами розгляду 
акредитаційної справи 
галузева експертна рада 
РЕКОМЕНДУЄ ухвалити 
рішення про акредитацію 

 

Університет погоджується з 
рекомендацією галузевої 
експертної ради ухвалити 
рішення про акредитацію 
освітньо-професійної програми 
1651 «Біологія», 
рівень вищої освіти «Бакалавр», 
спеціальність 091 – «Біологія», 
форма навчання денна/заочна, 
проте заперечує проти рівня 
виставлених оцінок за 
критеріями (пояснення та 
обґрунтування – у коментарях 
КНУ за окремими критеріями) та 
наданих рекомендацій. 
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даному звіті), які, на думку ЕГ, можуть 
удосконалити та покращити реалізацію ОП і 
підвищити ефективність досягнення її цілей. 
Необхідно відмітити, що всі рекомендації ЕГ 
представниками ЗВО сприйняли з розумінням і 
позитивно. Окремо, група експертів хоче 
відмітити високу готовність до співпраці, 
розуміння користі акредитаційної експертизи 
ОП, якісну підготовку робочою групою 
відомостей самооцінювання ОП 091 Біологія, 
швидку реакцію на запити, що значно 
полегшило роботу експертної групи в умовах 
проведення дистанційної акредитації. 
Підсумок сильних сторін програми та 
позитивних практик 
1.Інтернаціоналізація ОП Біологія в КНУТШ 
реалізується через: студентську та викладацьку 
міжнародну мобільність, закордонні публікації, 
участь у конференціях. Вагомим є список 
міжнародних угод університету з різними 
закордонними ЗВО. 
2.Особливістю ОП Біологія є розширений список 
ПРН (25-29), що забезпечують якісну і 
ефективну підготовку здобувачів за 
конкретними специфічними напрямками 
відповідно до кожного професійно 
орієнтованого блоку ОК.  
3.На вибіркові ОК професійно-орієнтованих 
блоків відведено 29,9% кредитів від загальної 
кількості, що суттєво перевищує визначені 
стандартом ВО кількості годин відведених на 
вивчення вибіркових ОК та сприяє більш 
ефективній специфічній  практичній підготовці 
здобувачів. 
4.Лабораторні практикуми всіх професійно-
орієнтованих блоків становлять 25 кредитів, що 
забезпечує якісну специфічну практичну 
підготовку здобувачів в певній сфері біології. 
5.Налагоджена тісна співпраця з зовнішніми 
стейкхолдерами, зокрема: врахування 
пропозицій роботодавців при оновленні ОП; 
використання їх установ та закладів як баз 
навчальних, виробничої та переддипломної 
практик;  залучення до навчального процесу (на 
погодинній та безоплатній основі), проведення 
спільних заходів (конференцій, наукових читань, 
тощо); використання матеріально-технічних 
ресурсів і потужностей в науковій діяльності 
НПП та здобувачів, працевлаштування 
випускників. 
6.Реалізація ОП здійснюється різними формами 

Університет висловлює вдячність за 
високу оцінку сильних сторін та 
позитивних практик за ОП. 
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навчання. В умовах дистанційного навчання 
використовується багатофункціональна система 
Triton, що надає додаткові можливості для 
навчання здобувачів та проведення контрольних 
заходів НПП. 
7.Контрольні заходи та критерії їх оцінювання є 
доступними, конкретними та досяжними для 
всіх учасників освітнього процесу. Підсумкова 
атестація здійснюється згідно СВО за ОП 
Біологія у вигляді комплексного іспиту та, 
додатково, передбачений захист 
кваліфікаційного проекту. 
8.Професійна кваліфікація, процедури 
конкурсного відбору НПП в повній мірі 
відповідають вимогам. ЗВО має можливість 
забезпечити підвищення кваліфікації 
академічного персоналу за авторськими 
програмами КНУТШ.  
9.Академічний персонал забезпечує викладання 
ряду освітніх компонент, що входять до складу 
професійно-орієнтованих блоків, на вибір 
здобувачів українською чи англійською мовами. 
10.Матеріально-технічне забезпечення ОК на ОП 
Біологія дозволяє якісно і ефективно 
реалізовувати освітню діяльність, наукову роботу 
НПП та здобувачів. 
11.Відкритість і прозорість Університету 
виражена у достатньому наповненні веб-сайту 
інформацією, який є зручним у користуванні. 
12.Організація органами студентським 
самоврядуванням різних благодійних заходів. 
Підсумок слабких сторін програми та 
рекомендації з її удосконалення 
1.Рекомендуємо розглянути можливість 
посилити співпрацю з комерційними, 
приватними підприємствами, що надають 
послуги та провадять діяльність у галузях 
біології, фармакології та медицини, що 
сприятиме ще більш успішному розвитку ОП 
Біологія, популяризації спеціальності серед 
абітурієнтів та  розширить можливості 
здобувачів щодо працевлаштування та 
подальшого кар'єрного зростання. 
2.ЕГ радить активніше залучати здобувачів до 
процесу оновлення і удосконалення цілей та 
змісту ОП. 
3.Рекомендуємо розглянути можливість зміни 
формату і механізму вибору вибіркових ОК, 
зокрема переходу до широкого 
міждисциплінарного каталогу вибіркових ОК. 
4.Необхідно прискорити затвердження порядку 

Університет висловлює свою незгоду з 
визначеними слабкими сторонами 
програми та наданими рекомендаціями, 
які вважає недоцільними. 
 
Детальний коментар Університету щодо 
визначених ЕГ 
слабких сторін ОП, недоліків та 
рекомендацій щодо удосконалення 
наведено нижче, у контексті відповідних 
Критеріїв.  
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визнання у вищій та фаховій передвищій освіті 
результатів навчання, здобутих шляхом 
неформальної та/або інформальної освіти.  
5.Рекомендуємо розглянути можливість 
залучення здобувачів, в межах реалізації ОП, до 
підготовки та виконання наукових програм, 
проектів. 
6.До складу комісій з вирішення конфліктних 
ситуацій, що можуть виникати в ході 
оцінювання, варто залучати представників 
студентського самоврядування. 
7.Працівникам бібліотеки слід інтенсифікувати 
роботу з популяризації академічної 
доброчесності серед учасників ОП у вигляді 
семінарів, круглих столів, а також систематично 
висвітлювати відповідні заходи на веб-сторінці. 
8.ЕГ рекомендує залучати роботодавців до 
проходження онлайн-анкетування для усунення 
недоліків, пов’язаних з реалізацією ОП. 

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми: 
Сильні сторони та позитивні практики у 
контексті 
Критерію 1: 
Цілі та програмні результати навчання за ОП 
Біологія враховують 
сучасні тенденції розвитку, біології, а саме: 
зосередження на таких 
прогресивних напрямках як імунологія, 
молекулярна біологія, 
біохімія. ПРН досягаються завдяки 
імплементації теоретичних 
знань у практичну підготовку. Місія та стратегія 
закладу 
корелюється з результати аналізу досвіду 
іноземних ЗО, 
затребуваністю фахівців у певній галузі біології, 
галузевим 
контекстом програми. 
Як позитивну практику в контексті даного 
критерію ЕГ відмічає 
прийняту в ЗВО процедуру розробки, 
формування та широкого 
обговорення освітніх програм, яка реалізується 
через реалізацію 
пропозицій зацікавлених сторін, насамперед 
роботодавців, форму 
атестації здобувачів, та диверсифікацію 
теоретичної і практичної 
підготовки. 
Дуже корисним є введення в ОП додаткових СК і 
ПРН, так як їх 

 Рівень відповідності  
(експертна група) 
Рівень В 
Рівень відповідності  
(ГЕР) 
Рівень В 

 
1.1 Освітня програма має чітко 
сформульовані цілі, які відповідають 
місії та стратегії закладу вищої освіти. 
Цілі ОП «Біологія» сформульовані 
відповідно місії та стратегії ЗВО, згідно 
зі Стратегією на 2018-2025 рр. 
https://biomed.knu.ua/images/stories/N
MK/Documents/Baza_vnutrishnih_doc/
Development-strategic-plan.pdf та 
Стратегічним планом розвитку ННЦ 
«Інститут біології та 
медицини»https://biomed.knu.ua/imag
es/stories/NMK/Documents/Baza_vnutr
ishnih_doc/6_Strategichnyi_plan_rozvyt 
ku_instytutu_2018-2025rr.pdf. Як 
зазначено ЕГ, унікальність даної ОП 
відображена у додаткових спеціальних 
(фахових) компетентностях СК 11-15 та 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ремарка проєкту «…пропозиції 
здобувачів щодо заміни ОК 
"Гістофізіологія сенсорних систем" 
на ОК "Часова організація біологічних 
систем". Проєктна група пропозиції 
ухвалила і зазначила, що вони будуть 
поширені на заочний сегмент ОП 
Біологія ОР Бакалавр, що 
підтверджується НП 2021 року (як 
заочної, так і денної форм навчання), 
але в НП 2022 року ці ОК відсутні» є  
не зрозумілою. 
  
Система забезпечення якості освіти 
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формування і досягнення забезпечує якісну 
підготовку 
висококваліфікованих асистентів біологів. 

ПРН 25-29, що бажано відмітити і в 
фокусі ОП 
 
1.2 Цілі освітньої програми та 
програмні результати навчання 
визначаються з урахуванням позицій 
та потреб заінтересованих сторін. 
 
Цілі освітньої програми та програмні 
результати навчання відповідають 
Стандарту вищої освіти України із 
галузі знань 09 «Біологія», 
спеціальності 091 «Біологія» за 
першим (бакалаврським) рівнем освіти 
та враховують позиції й потреби як 
здобувачів вищої освіти, так й 
роботодавців, представників 
академічної спільноти, випускників. 
Завдяки пропозиціям НПП були 
реформовані професійно-орієнтовані 
блоки "Імунологія" та Мікробіологія", 
що підтверджено матеріалами, 
наданими ННЦ на запит ЕГ і 
відображені у НП 2022р. На засіданні 
проєктної групи (протокол 1 від 
02.10.20р.) були розглянуті пропозиції 
від Ємець А. (зав. від. клінічної біології 
та біотехнології ДУ “Ін-ту харчової 
біотехнології та геноміки НАНУ”) 
щодо заміни в переліку вибіркових ОК 
вибіркового блоку «Генетика» ОК 
“Аналітична генетика” на ОК 
«Біоінформатичнні методи в генетиці» 
та  пропозиції здобувачів щодо заміни 
ОК "Гістофізіологія сенсорних систем" 
на ОК "Часова організація біологічних 
систем". Проєктна група пропозиції 
ухвалила і зазначила, що вони будуть 
поширені на заочний сегмент ОП 
Біологія ОР Бакалавр, що 
підтверджується НП 2021 року (як 

має не лише позитивно сприймати 
розвиток освітніх програм з 
урахуванням тенденцій розвитку 
галузі, потреб ринку праці, сучасних 
освітніх трендів, 
побажань/рекомендацій 
стейкхолдерів, але й стимулювати 
такий розвиток, фокусуючи його на 
підвищенні якості надання освітніх 
послуг. Дана ОП яскраво демонструє 
поступальний виважений 
прогресивний розвок, зазнає змін, що 
послуговуються ефективності 
досягення поставленої мети, якості 
вирішення поставлених задач за ОП. 
Так, у звіті ЕГ (п.1. Критерію 8) 
зазначено: «ОП «Біологія» були 
внесені дані зміни, а саме: - була 
створена нова (спільна для двох форм 
навчання) ОП 2021р.; - було 
розширено перелік блоків професійно-
орієнтованих дисциплін для заочної 
форми навчання (додані такі блоки як 
«Біологія рослин», «Зоологія», 
«Молекулярна біологія», «Біофізика 
та медична інформатика»); - також 
було доповнено ОК професійно-
орієнтованих блоків «Генетика» та 
«Цитологія та гістологія», що 
зробило ці напрями більш цікавими 
для здобувачів. У лютому 2022 р. 
була введена в дію нова редакція даної 
ОП (https://cutt.ly/JCAXnEG), де 
передбачено 17 кредитів на вивчення 
іноземних мов 
(https://cutt.ly/rU8FnDA), також 
відбулося націлення на практичну 
підготовку здобувачів ВО шляхом 
введення ОК24 («Лабораторного 
практикуму», 10 кредитів ЄКТС) та 
вибіркову складову ОП (додано два 
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заочної, так і денної форм навчання), 
але в НП 2022 року ці ОК відсутні. 
 
 
 
 
1.3 Цілі освітньої програми та 
програмні результати навчання 
визначаються з урахуванням 
тенденцій розвитку спеціальності, 
ринку праці, галузевого та 
регіонального контексту, а також 
досвіду аналогічних вітчизняних та 
іноземних освітніх программ. 
 
За даною ОП ЗВО враховує тенденції 
розвитку ринку праці  і галузевий 
контекст,  регіональний контекст та 
досвід аналогічних вітчизняних та 
іноземних ОП. Цілі та програмні 
результати навчання забезпечують  
актуальні компетентності 
конкурентоспроможного випускника. 
Аналіз ОП свідчить, що цілі та ПРН 
визначаються певними складовими та 
з урахування сучасних векторів 
модернізації біологічної науки, 
стратегії проведення досліджень та 
базуються на аналізі ринку праці щодо 
дефіциту кадрів та враховують 
тенденції розвитку спеціальності. 
Підтвердженням цього стало 
формування блоку професійно-
орієнтованих дисциплінн 
«Репродуктивна біологія». Постійний 
аналіз ринку праці щодо дефіциту 
кадрів, дозволяє визначитись з 
напрямками удосконалення ОП та 
тенденціями розвитку попиту на 
спеціальність, зміну вимог до 
кандидатів на працевлаштування на 

додаткових пакети дисциплін 
вільного вибору студента, 6 кредитів 
ЄКТС кожний).» 
 
Зміни в ОП, про які згадано в звіті ГЕР 
(ініційовані здобувачами освіти та 
внесені до редакції ОП 2021р.), 
«еволюціонували» в ОП 2022 р. 
А саме. Збереження посиленої 
практичної складової підготовки в 
блоці професйійно-орієнтованих 
дисциплін «Цитологія та гістологія» 
(як і у всіх інших блоках, задля 
ефективного досягнення однієї з 
ключових задач ОП – навчання через 
практику) та формування додаткового 
вибіркового пакету професійно-
орієнтованих дисциплін, вибір з якого 
можуть здійснювати здобувачі освіти 
не залежно від обраного блоку, 
зумовило необхідність здійснити 
скорочення кількості навчальних 
дисциплін в блоках (дисципліна 
"Гістофізіологія сенсорних систем" в 
блоці «Цитологія та 
гістологія»відсутня). Введення 
додаткового переліку дисциплін 
вільного вибору студентів дозволяє їм 
читкіше вибудовувати свою 
індивідуальну освітню траєкторію, 
ефективніше реалізовувати свої 
перспективні кар’єрні преференції. 
Саме в цьому переліку (ВП 2.11, НП 
2022р.) представлена дисципліна 
«Біоритмологія та хрономедицина», 
що є «правонаступницею» (що є 
очевидним для будь якого біолога-
професесіонала) дисципліни "Часова 
організація біологічних систем" 
(введеної за пропозицією здобувачів 
освіти), яка суттєво розширює 
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регіональному рівні. Можливість 
підвищити ефективність набуття 
професійної кваліфікації з 
урахуванням обраного біологічного 
напряму підготовки надає широкий 
спектр вибіркових дисциплін. Як 
зазначено у відповіді ЗВО на звіт ЕГ, 
проєктна група вивчала досвід ОП 
біологічного спрямування провідних 
університетів Європи, Великобританії, 
США  (кількість, зміст вибіркових 
блоків, спеціалізації, співвідношення 
обов'язкових і вибіркових ОК, 
специфіку практичної  підготовки, 
методи викладання і оцінювання) і 
звернула увагу на те, що формат 
вибіркових професійно-орієнтованих 
блоків наявний у більш як 50% 
іноземних вузів». Тобто досвід у 
блоковому підхіді до вибіркових 
дисциплін був запозичений із цих 
програм. Більш пильну увагу варто 
було б звернути на методи навчання та 
критерії оцінювання, що дозволило б 
посилити ці складові ОП. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

горизонти змістової складової. 
Останнє робить цю дисципліну 
цікавою / корисною здобувачам освіти, 
що орієнтовані на професійну 
реалізацію не лише в галузі 09 
«Біологія», але й суміжних. 
 
А отже, проєктна група ОП не лише 
врахувала пропозиції здобувачів 
освіти, вона в наступній редакції ОП 
оптимізувала структурно та змістовно 
вибіркову складову ОП, та змістову 
складову зазначеного ОК зокрема.  
 
Такий розвиток ОП послуговується 
якості освіти і має сприйматися 
позитивно і всіляко підтримуватися 
системами забезпечення якості освіти 
(і ні в якому разі бути привідом для 
зауважень). 
 
 
 
 
 
Рекомендація «Більш пильну увагу 
варто було б звернути на методи 
навчання та критерії оцінювання, що 
дозволило б посилити ці складові ОП» 
є незрозумілою, оскільки форми 
організації освітнього процесу, види 
навчальних занять і контролю, 
оцінювання результатів навчання 
тощо читко визначено в Положенні 
про організацію освітнього процесу в 
КНУ імені Тараса Шевченка, 
розробленого з урахуванням 
передового європейського довіду в 
галузі освіти. Робочі програми 
навчальних дисциплін (форма яких є 
ефективним узагальненям 
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європейських трендів) містять читко 
визначені порядок та критерії 
оцінювання, що підтверджено під час 
проведення процедур акредитаційної 
неспертизи.  
Зокрема, в робочих програмах 
навчальних дисциплін: 
П.5. Результати навчання за 
дисципліною: містить інформацію про 
результат навчання, форми (та/або 
методи і технології) викладання і 
навчання, методи оцінювання, 
відсоток у підсумковій оцінці з 
дисципліни; 
П. 7. Схема формування оцінки: 
містить інформацію про форми 
оцінювання студентів, проведення 
підсумкового оцінювання, організацію 
оцінювання, шкалу відповідності 
оцінок.  
 
На додаток, в звіті ЕГ. Підсумок 
сильних сторін програми та 
позитивних практик відмічено 
«7.Контрольні заходи та критерії їх 
оцінювання є доступними, 
конкретними та досяжними для всіх 
учасників освітнього процесу»; 
П.1. Критерію 4:  
«Форми викладання і навчання на ОП 
забезпечують досягнення заявлених 
цілей та ПРН… 
Форми, методи і критерії навчання і 
оцінювання ОК, оприлюднюються 
заздалегідь та акцентовані на 
впровадження прогресивних практик 
викладання. Студенти мають 
вільний доступ до інформації про 
зміст ОП (https://cutt.ly/pOCxoaz), а 
також її ОК. 
Рівень задоволеності студентів 
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1.4 Освітня програма дає можливість 
досягти результатів навчання, 
визначених стандартом вищої освіти 
за відповідною спеціальністю та 
рівнем вищої освіти (за наявності). За 
відсутності затвердженого стандарту 
вищої освіти за відповідною 
спеціальністю та рівнем вищої освіти 
програмні результати навчання мають 
відповідати вимогам Національної 
рамки кваліфікацій для відповідного 
кваліфікаційного рівня 
 
 

методами навчання і викладання 
досліджується через опитування 
(Положення про опитування … 
(https://cutt.ly/yUNdUqa), Положення 
про 
організацію та проведення 
опитування … 
(https://cutt.ly/tUNdZAs) та є, в 
цілому, високий. (звіти опитувань 
доєднані до справи)». 

Слабкі сторони, недоліки та рекомендації 
щодо удосконалення у контексті Критерію 
1: 
Рекомендуємо гаранту та проектній групі 
розглянути можливість посилити співпрацю з 
комерційними, приватними підприємствами, що 
надають послуги та провадять діяльність у 
галузях біології, фармакології та медицини, що 
сприятиме ще більш успішному розвитку ОП 
Біологія, популяризації спеціальності серед 
абітурієнтів та  розширить можливості 
здобувачів щодо працевлаштування та 
подальшого кар'єрного зростання. 
Окрім того, необхідно активніше залучати 
здобувачів до процесу оновлення і 
удосконалення цілей та змісту ОП. 

Рекомендацію 1. «розглянути можливість 
посилити співпрацю з 
комерційними, приватними підприємствами, 
що надають послуги та провадять діяльність 
у галузях біології, фармакології та 
медицини,…» ми розглядаємо як загальне, 
дещо надмірне побажання, оскільки ЕГ було 
надано підтвердження активної діяльності 
Університету /ННУ Інституту «Біології та 
медицини» (далі – Інституту) у цьому напрямку, 
проілюстровано передові практики, зокрема: 
- Для реалізації якісної практичної підготовки 
здобувачів освіти 
до освітнього процесу залучаються 
висококваліфіковані фахівці – практики, 
співробітники НДУ, профільних підприємств 
різного підпорядкування: між Університетом / 
Інститутом укладено близько 80 договорів з 
НДУ НАНУ та АМНУ щодо проходження 
студентами виробничої та переддипломної 
практик, виконання курсових та 
кваліфікаційних робіт (наукове керівництво 
здійснюється співробітниками відповідних 
установ) тощо. До прикладу, на сайті Інституту 
наведені бази практичної підготовки, що 
пропонуються студентам, які обрали блок 
професійно орієнтованих дисциплін «Біологія 
рослин» 
(https://cutt.ly/sU8pCQc); 
- З метою формування та збереження 
ефективних зв’язків Університету з 
роботодавцями сформовано Раду роботодавців, 
як консультативно-дорадчого органу 
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Університету. В Інституті сформована експертна 
рада роботодавців за групою спеціальностей 091 
«Біологія» та 162 «Біотехнології та 
біоінженерія» 
https://biomed.knu.ua/ukreducationalprogram/ 
systema-zabezpechennia-iakosti-osvity/spivpratsia-
zrobotodavtsiamy/ 
ekspertni-rady-robotodavtsiv.html; 
- В Інституті з успіхом реалізується проєкт «Ваш 
успішний кар’єрний старт починається з нами», 
покликаний, у першу чергу, допомогти 
здобувачам освіти у формуванні професійної 
кар’єри. В ході відкритих консультативних 
зустрічей з роботодавцями - представниками 
провідних організацій/підприємств – партнерів 
здобувачі освіти мають можливість отримати 
інформацію, що допоможе їм усвідомити 
власний потенціал у вирішенні питань 
формування та розвитку професійної кар’єри, 
визначити можливі напрями посилення власних 
компетенцій та професійних позицій ще на 
студентській лаві, зробити самостійний вибір 
ефективних способів досягнення мети 
https://biomed.knu.ua/ukreducationalprogram/ 
systema-zabezpechennia-iakosti-osvity/spivpratsia-
zrobotodavtsiamy/ 
prohrama-kariernoho-konsultuvannia.html; 
- Представники науково-дослідних установ 
країни залучені до викладання навчальних 
дисциплін, проведення лабораторних та 
практичних занять. До прикладу (що відзначено 
в звіті ЕГ, підкритерій 4 Критерію 6) 
«Представники професіоналі- практиків, 
роботодавців залучені до аудиторних занять в 
ході реалізації освітнього процесу на 
акредитованій ОП, шляхом зарахування на 
частину ставки і погодинної оплати їх праці, а 
також за сумісництвом (витяги з наказів на 
зарахування доєднані до справи). Зокрема, 
заступник директора з наукової роботи 
Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАНУ, 
д.б.н., професор, академік НАН України 
Костерін С.О. залучений до викладання 
обов’язкової навчальної дисципліни 
«Біофізика»; заступник директора з наукової 
роботи Інституту біохімії ім. О.В.Палладіна 
НАНУ, д.б.н. Колибо Д.В. викладає обов’язкову 
навчальну дисципліну «Імунологія»; заступник 
директора з наукової роботи Інституту 
клітинної біології та генетичної інженерії 
НАНУ, к.б.н. Моргун Б.В. викладає професійно-
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орієнтовану навчальну дисципліну «Генетика 
рослин»; завідувач лабораторії 
експериментальної онкології Національного 
інституту раку АМНУ, д.б.н. Храновська Н.М. 
забезпечує ОК «Лабораторний практикум з 
імунології». Бесіда зі здобувачами підтвердила 
їх позитивне ставлення до залучення 
професіоналів-практиків до освітнього 
процесу, оскільки це дає можливість отримати 
конкретні практичні поради, що сприяє 
розвиткові фахових й загальних 
компетентностей.» 
- Представники науково-дослідних установ є 
головами ЕК, завданням якої є атестація 
випускників ОП у формі комплексного іспиту за 
програмою підготовки та захисту 
кваліфікаційної роботи бакалавра, 
- Роботодавці активно залучені до проведення 
відкритих зустрічей, круглих столів, роботи 
гуртків (https://cutt.ly/IU8ukYA); 
- Представники науково-дослідних установ 
долучені до реалізації спільних наукових 
проєктів; 
- Представники науково-дослідних установ 
беруть активну участь в процедурах 
обговорення/оновлення/вдосконалення 
освітньої діяльності за ОП, мають можливість 
висловити свою думку щодо якості освітньої 
діяльністю за відповідною ОП 
https://biomed.knu.ua/ukreducational-
program/systemazabezpechennia- 
iakosti-osvity/monitorynh-iakosti-
osvitnoidiialnosti- 
za-op/obhovorennia-op.html .Додатково, що 
зазначено в звіті ЕГ (підкритерій 2 Критерію 
1)«Ємець А. (зав. від. Клінічної біології та 
біотехнології ДУ “Ін-ту харчової біотехнології 
та геноміки НАНУ”) було запропоновано 
вилучити з переліку вибіркових ОК вибіркового 
блоку «Генетика» ОК “Аналітична генетика” 
та ввести ОК «Біоінформаційні методи в 
генетиці» для досягнення ПРН 27.5 та СК 15.5 
(доказ у каб.). В протоколі № 2 від 10.09. 2020 є 
інформація щодо обговорення пропозиції 
здобувачів заніни ОК Гістофізіологія сенсорних 
систем на ОК Часова організація біологічних 
систем (доказ доєднаний до справи)», 
«Керівником виробництва біотехнологічної 
компанії ТОВ”Аставір Текнолоджі” Столяр Л. 
Було запропоновано задля посилення 
практичної підготовки здобувачів, а саме 
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вивчення ними і розуміння основних 
діагностичних протоколів запровадити 
викладання ОК Методи молекулярної 
діагностики спадкових хвороб (доказ доєднаний 
до справи)»; 
- Крім того, в підкритерії з Критерію 1 зазначено 
«Програма має яскраво виражений галузевий 
контекст, що відображається у СК, та 
спрямована на підготовку затребуваних 
фахівців для академічних і науково-дослідних 
установ біологічного, фармакологічного і 
медичного профілю». «За результатами 
ознайомлення із матеріалами акредитаційної 
справи, вивчення інформаційних ресурсів ЗВО 
та в ході зустрічей із … роботодавцями … 
встановлено, що цілі та ПРН, її структура і 
змістовне наповнення сформульовані з 
урахуванням позицій та потреб здобувачів ВО, 
академічної спільноти, потенційних 
роботодавців.»  
- Сильні сторони та позитивні практики у 
контексті Критерію 1: 
«Як позитивну практику в контексті даного 
критерію ЕГ відмічає прийняту в ЗВО 
процедуру розробки, формування та широкого 
обговорення освітніх програм, яка 
реалізується через реалізацію пропозицій 
зацікавлених сторін, насамперед 
роботодавців…» 
- підкритерій 4 Критерію 4 : «урахуванням 
потреб ринку праці до ОП було введено блок 
професійно-орієнтованих дисциплін 
Репродуктивна біологія, ОК якого було 
розроблено на основі сучасних досягнень та 
власного науково-практичного досвіду (до 
прикладу, ОК Репродуктивні технології, 
Генетика онтогенезу, забезпечення яких 
здійснюється фахівцями практиками)». 
На додаток, у звіті ЕГ відзначено 
(підкритерій 1 Критерію 1) «ЗВО проводить 
політику розширення співпраці із закладами, 
науково-дослідницькими установами та 
підприємствами відповідних галузей, як в 
м.Києві так і в регіонах 
України, а також ефективно використовує 
можливості 
міжнародного співробітництва з світовою 
академічною спільнотою, 
формування спільних наукових програм, 
консорціумів для інтеграції наукових 
досліджень в європейський та світовий 
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дослідницький простір.» 
(підкритерій 5 Критерію 2) 
«Обсяг практичної дозволяє здобувачам 
ефективніше набувати 
практичні уміння та навички у сфері 
проведення і організації наукових досліджень на 
прикладі лабораторій науково-дослідних 
інститутів та підприємств України в різних 
галузях біології…» 
(Підсумок сильних сторін програми та 
позитивних практик) 
«5.Налагоджена тісна співпраця з зовнішніми 
стейкхолдерами, зокрема: врахування 
пропозицій роботодавців при оновленні ОП; 
використання їх установ та закладів як баз 
навчальних, виробничої та переддипломної 
практик; залучення до навчального процесу (на 
погодинній та безоплатній основі), проведення 
спільних заходів (конференцій, наукових 
читань, тощо); використання матеріально- 
технічних ресурсів і потужностей в науковій 
діяльності НПП та здобувачів, 
працевлаштування випускників». 
(підкритерій 3 Критерію 6) 
«ЗВО забезпечує активне залучення 
роботодавців до здійснення освітньої 
діяльності з урахуванням рівня їх 
професіоналізму та відповідно до цілей ОП на 
основі сумісництва або погодинної оплати. 
Роботодавці залучені до розробки/оновлення 
ОП, забезпечення ОК, роботи у складі ЕК, 
практичної підготовки студентів. До 
освітнього процесу залучаються 
висококваліфіковані фахівці – практики, Для 
цього ННЦ укладено ряд договорів з НДУ НАНУ 
та АМНУ щодо проходження студентами 
виробничої та переддипломної практик, 
виконання курсових та кваліфікаційних робіт 
(наук. керівництво здійснюється 
співробітниками відповідних установ) тощо. 
Зокрема, на сайті ННЦ наведені бази 
практичної підготовки, що пропонуються 
студентам, які обрали блок проф. 
Орієнтованих дисциплін біологія рослин 
(https://cutt.ly/sU8pCQc). Роботодавці активно 
залучені до проведення відкритих зустрічей, 
круглих столів, роботи гуртків 
(https://cutt.ly/IU8ukYA). Унормовує взаємодію 
з роботодавцями Положення про Ради 
роботодавців у КНУТШ 
(https://cutt.ly/XU8u7H7), в ННЦ сформовано 
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Експертну раду 
роботодавців, діє програма кар’єрного 
консультування «Ваш успішний кар’єрний 
старт починається з нами» 
(https://cutt.ly/7U8pu6I). Бесіди з фокус-
групами здобувачів та 
роботодавців підтверджують участь 
останніх у освітньому процесі. 
Роботодавці залучені на належному рівні до 
організації та реалізації акредитованої ОП 
(звернення роботодавців долучені до справи).». 
 
Пропонуємо ГЕР не зважати на цю 
рекомендацію Так само, як загальне 
побажання, ми розцінюємо Рекомендацію 2. 
«активніше залучати здобувачів до процесу 
оновлення і удосконалення цілей та змісту 
ОП» вважаємо недоцільною, а оціночне 
визнання цього напрямку діяльності за 
ОП як 
слабкої сторони – безпідставним. 
 
В звіті ЕГ (підкритерій 2 Критерію 1) зокрема 
підкреслено: 
- «В КНУТШ діє низка положень, що 
регламентує участь 
заінтересованих сторін в удосконаленні ОП» 
- «…усі учасники залучені до навчального 
процесу можуть впливати на процес 
оновлення ОП, вносити свої пропозиції..» 
- «В протоколі № 2 від 10.09. 2020 є інформація 
щодо обговорення пропозиції здобувачів заміни 
ОК Гістофізіологія сенсорних систем на ОК 
Часова організація біологічних 
систем (доказ доєднаний до справи)» 
- «ЕГ відмітила, що в КНУТШ Відділом 
моніторингу та 
забезпечення якості освіти, згідно Положення 
про опитування https://bit.ly/3TJwJsX 
проводяться опитування груп стейкхолдерів 
та здійснюється громадське обговорення ОП»; 
- «…проектна група ОП дослухається до всіх 
учасників освітнього процесу…». 
Крім того, що детально обговорювалось під час 
роботи ЕГ: 
- Представники органів студентського 
самоврядування входять до складу науково-
методичної комісії та вченої ради Інституту, 
науково-методичної ради та Вченої ради 
Університету, їх позиція стосовно організації 
освітнього процесу є важливим фактором для 
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прийняття рішень щодо процедур забезпечення 
якості освітньої діяльності за ОП, її 
перегляду/оновлення; 
- Основними інструментами залучення 
здобувачів освіти до 
процесу перегляду та вдосконалення ОП є 
опитування: зовнішнє (проводиться Навчальною 
лабораторією соціологічних та освітніх 
досліджень Університету (https://cutt.ly/7f3HGtO 
) та 
внутрішнє (проводиться Інститутом). Інститутом 
з ефективністю застосовується практика 
проведення відкритих зустрічей із здобувачами 
освіти з обговоренням результатів проведених 
опитувань щодо їхньої задоволеності освітньою 
діяльністю за ОП  
- (до прикладу 
https://biomed.knu.ua/news/announcements-
ofevents/ 
3680-vidkrita-zustrich-iz-zdobuvachami-osviti-
shchonavchayutsya- 
za-op-biologiya-or-bakalavr-denna-ta-zaochna-
formanavchannya- 
2.html ; 
- https://biomed.knu.ua/news/announcements-of-
events/3728- 
vidkrita-zustrich-iz-zdobuvachami-osviti-shcho-
navchayutsya-za-opbiologiya- 
or-magistr-denna-forma-navchannya-2.html ; 
- https://biomed.knu.ua/news/announcements-of-
events/3692- 
vidkrita-zustrich-iz-zdobuvachami-osviti-shcho-
navchayutsya-zaopp- 
biotekhnologiya-or-bakalavr-ta-magistr-denna-
formanavchannya- 
2.html ; 
- https://biomed.knu.ua/news/announcements-of-
events/3688- 
vidkrita-zustrich-iz-zdobuvachami-osviti-shcho-
navchayutsya-za-oplaboratorna- 
diagnostika-or-bakalavr-2.html ; 
- https://biomed.knu.ua/news/announcements-of-
events/3684- 
vidkrita-zustrich-iz-zdobuvachami-osviti-shcho-
navchayutsya-za-oplaboratorna- 
diagnostika-or-magistr-2.html . 
- На офіційному сайті Інституту викладаються 
інтерактивні форми для обговорення проєктів 
нових редакцій ОП та у постійну доступі наявні 
форми для обговорення діючих редакцій ОП 
(https://biomed.knu.ua/ukreducational-
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program/systemazabezpechennia- 
iakosti-osvity/monitorynh-iakosti-
osvitnoidiialnosti- 
za-op/obhovorennia-op.html ). 
- Наприкінці семестру Інститутом проводиться 
опитування здобувачів освіти щодо якості 
викладання окремих дисциплін за всіма ОП, 
зокрема за даною 
https://biomed.knu.ua/ukreducational-
program/systemazabezpechennia- 
iakosti-osvity/monitorynh-iakosti-
osvitnoidiialnosti- 
za-op/yakist-osvitnoi-diialnosti-za-op.html  
- Здобувачі освіти мають можливість звернутися 
з пропозиціями на відповідну кафедру / до 
гаранта ОП (підтвердження такої практики були 
надані ЕГ).  
 
Ефективність роботи Інституту в цьому 
напрямку підтверджує сама ЕГ (підкритерій 2 
Критерію 2): «Продуктивні бесіди зі 
здобувачами та випускниками дозволяє ЕГ 
зробити висновок , щодо змісту навчання, 
реалізованих ПРН в результаті навчання на 
ОП як таких, 
що є достатніми для набуття здобувачами ЗК 
та СК. Загалом здобувачі показали себе на 
зустрічах освіченими, активними, 
захопленими спеціальністю, яку здобувають, 
задоволеними навчанням». 
(підкритерій 1 Критерію 4): 
«Студентоцентрований підхід 
відображений у можливості здобувачів: 
впливати на освітній процесс через анонімне 
анкетування, щодо рівня надання освітніх 
послуг та задоволеності ними, подання 
апеляції у випадку необ’єктивного оцінювання. 
В ході бесід з фокус-групами здобувачів 
підтвердилася їх 
участь в анкетуваннях.» 
 
Зазначене вище додатково підтверджується в 
звіті ЕГ: Критерій 8. 
«Внутрішнє забезпечення якості освітньої 
програми», підкритерій 2. 
«Здобувачі вищої освіти безпосередньо та 
через органи студентського самоврядування 
залучені до процесу періодичного перегляду 
освітньої програми та інших процедур 
забезпечення її якості як партнери. Позиція 
здобувачів вищої освіти береться до уваги під 
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час перегляду освітньої програми». 
Пропонуємо ГЕР не зважати на цю 
рекомендацію. 

Рівень відповідності Критерію 1. Рівень B 
Обґрунтування рівня відповідності 
Критерію 1: 
У результаті аналізу доказів, отриманих під час 
вивчення відомостей із самоаналізу, проведених  
зустрічей та перевірки документації наданої у 
відповідь на запит, ЕГ було підтверджено 
відповідність підкритеріям 1.1, 1.3 та 1.4.  
Неповна відповідність підкритерію 1.2  полягає у 
недостатній участі здобувачів у процесі 
оновлення і вдосконалення ОП. 

З огляду на зазначену ЕГ відповідність 
даної ОП Критерію 1, відсутність будь-
яких зауважень, наявність відзначених в 
звіті 
позитивних практик та 
продемонстрованого впровадження в 
освітню діяльність передового досвіду 
вважаємо абсолютно безпідставним 
зниження оцінки за критерієм 1 до В. 
 
Вважаємо оцінка за критерієм 1 
об’єктивно відповідає рівню А. 

  

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми 
Сильні сторони та позитивні практики у 
контексті Критерію 2: 
Досягнення ЗК, СК та програмних результатів 
навчання завдяки змісту, логічній послідовності 
як обов'язкових ОК так і вибіркових дисциплін 
професійно-орієнтованих блоків. Зокрема, 
здобувачі спочатку опановують 
загальнобіологічні ОК і вже на старших курсах 
поглиблюють спеціальні знання і навички через 
вибір професійно-орієнтованих ОК. 
Реалізація принципу поєднання теоретичного 
навчання і  практики за рахунок лабораторних 
практикумів (25 кредитів) професійно-
орієнтованих блоків, навчальних, виробничої та 
переддипломної практик. 
Реалізація права здобувачів на побудову 
індивідуальної освітньої траєкторії здійснюється 
завдяки широким можливостям з академічної 
мобільності (в КНУТШ ефективно працюють 
програми Еразмус+, DAAD, Мевляна), вибору 
спеціалізації за професійно-орієнтованими 
блоками, обрання теми і наукового керівника 
кваліфікаційної роботи  тощо. 

 Рівень відповідності  
(експертна група) 
Рівень В 
Рівень відповідності  
(ГЕР) 
Рівень В 
 

2.1. Обсяг освітньої програми та 
окремих освітніх компонентів (у 
кредитах Європейської кредитної 
трансферно-накопичувальної системи) 
відповідає вимогам законодавства 
щодо навчального навантаження для 
відповідного рівня вищої освіти та 
відповідного стандарту вищої освіти 
(за наявності). 
 
Обсяг освітньої програми «Біологія» у 
кредитах ЄКТС відповідає вимогам, 
визначеним частиною 4 статті 5 закону 
«Про вищу освіту» та Стандарту вищої 
освіти для першого (бакалаврського) 
рівня за спеціальністю 091 Біологія. 
Обсяг дисциплін за вибором 
здобувачів – 70 кредитів ЄКТС, що 
становить більш ніж 29% із загальної 
кількості кредитів ОП (240 кредитів). 
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2.2. Зміст освітньої програми має чітку 
структуру; освітні компоненти, 
включені до освітньої програми, 
становлять логічну взаємопов’язану 
систему та в сукупності дають 
можливість досягти заявлених цілей та 
програмних результатів навчання. 
 
Освітні компоненти ОП в своїй 
більшості логічно взаємопов'язані, що 
загалом дозволяє досягти заявлених 
цілей та ПРН. Але слід звернути увагу 
на послідовність вивчення таких 
дисциплін як «Фізіологія та анатомія 
людини та тварин» і «Фізіологія 
рослин». Більш логічно якщо 
вивчення «Фізіології рослин» буде 
передувати вивченню ОК «Фізіологія 
та анатомія людини та тварин». Для 
досягнення ПРН, які корелюють із 
загальними компетентностями, 
передусім ЗК05, варто підсилити 
гуманітарну  складову  дисципліною 
україномовної підготовки.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Рекомендацію «…звернути увагу на 
послідовність вивчення таких 
дисциплін як «Фізіологія та анатомія 
людини та тварин» і «Фізіологія 
рослин». Більш логічно якщо вивчення 
«Фізіології рослин» буде передувати 
вивченню ОК «Фізіологія та 
анатомія людини та тварин» 
можна сприймати лише як 
особисту точку зоку, яка 
грунтується на особистому наково-
практичному та освіньому досвіді 
(преференціях). Сприймати таку 
ремарку в якості зауваження не можна 
ні за яких обставин, особливо з огляду 
на те, що у звіті ЕГ (П.2 Критерію 2.) 
вкзано: «Вивчення структурно-
логічної схеми ОП, дає підстави 
стверджувати, що послідовність 
вивчення обов'язкових і вибіркових ОК 
ОП логічно аргументована». 
 
Рекомендація «Для досягнення ПРН, 
які корелюють із загальними 
компетентностями, передусім ЗК05, 
варто підсилити гуманітарну  
складову  дисципліною україномовної 
підготовки» є недоцільною, 
оскільки вступники на ОП стають 
здобувачами освіти лише у тому 
випадку, коли вони, крім усого іншого, 
підтверджують необхідний (і достатній 
для ефективного виконання програми 
ОП) рівень володіння українською 
мовою (див. сторінка з офіційними 
документами «Правила прийому до 
Київського національного університету 
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2.3. Зміст освітньої програми 
відповідає предметній області 
визначеної для неї спеціальності 
(спеціальностям, якщо освітня 
програма є міждисциплінарною). 
 
Зміст ОП відповідає предметній 
області, визначеній у Стандарті вищої 
освіти за спеціальністю 091 Біологія. 
 
2.4. Структура освітньої програми 
передбачає можливість для 
формування індивідуальної освітньої 
траєкторії, зокрема через 
індивідуальний вибір здобувачами 
вищої освіти навчальних дисциплін в 
обсязі, передбаченому законодавством. 
 
Відповідно до чинного Положення про 
порядок реалізації студентами 
Університету права на вільний вибір 
навчальних дисциплін 
(https://cutt.ly/BU4G7ln) здобувачі 
вищої освіти мають можливість і 
реально формують індивідуальну 
освітню траєкторію шляхом вибору 
навчальних дисциплін з професійно-
орієнтованого блоку. При опануванні 
цих дисциплін на рівні не нижче ніж 
75 балів додатково дає можливість 
отримати відповідну професійну 
кваліфікацію. Бажано надати 
можливість здобувачам освіти 
вибирати дисципліни за бажанням не 
лише з одного блоку. Тим паче, що п.2 
та п.3.2.4 «Положення…» відповідно 
до яких відбувається формування 
мобільних груп здобувачів на профілі, 
свідчить про певні обмеження у виборі 
спеціалізації. ЕГ на основі спілкування 
з  фокус-групами зазначає, що 

імені Тараса Шевченка у 2022 році»; 
https://vstup.knu.ua/pages/40#Section2
11. ). Крім того, на набуття 
здобувачами освіти ЗК05 направлені 
також ОК1, ОК7, ОК9, ОК12, ОК24, 
ОК29, ОК32, ОК35, додатково- окремі 
вибіркові компоненти за блоками 
професійно-орієнтовних дисциплін (з 
урахуванням практично-прикладної 
специфіки здійснення професійної 
діяльності). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рекомендація «Бажано надати 
можливість здобувачам освіти 
вибирати дисципліни за бажанням не 
лише з одного блоку. Тим паче, що п.2 
та п.3.2.4 «Положення…» відповідно 
до яких відбувається формування 
мобільних груп здобувачів на профілі, 
свідчить про певні обмеження у 
виборі спеціалізації.» є 
безпідставною. 
Відповідно до сформульованих цілей 
здобувачеві освіти пропонуються 
наступні варіанти вибору д-н: (1) з 
варіативної складової навчального 
плану ОП, на якій він навчається, 
обрати блок професійно-орієнтованих 
д-н (1 з 12 запропонованих), який 
включає фахові д-ни, що забезпечують 
спеціалізовану поглиблену підготовку 
здобувача освіти в межах обраної ОП, і 
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здобувачі ОП мають можливість 
обирати місце проходження 
виробничої та переддипломної 
практики, місце виконання курсової та 
кваліфікаційної робіт. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5 Освітня програма та навчальний 
план передбачають практичну 
підготовку здобувачів вищої освіти, 
яка дає можливість здобути 
компетентності, потрібні для 
подальшої професійної діяльності. 
 
ОП та навчальний план передбачають 
практичну підготовку здобувачів за 
рахунок лабораторних або/та 
практичних занять. Поглиблюють і 
розширюють отримані практичні 
навички лабораторні практикуми (25 
кредитів ЄКТС, є складовими кожного 
блоку професійно-орієнтованих 
дисциплін), навчальні, виробнича та 

спрямований на поліпшення здатності 
здобувача до працевлаштування за 
обраним фахом та навчання за другим 
рівнем ВО (досягнення, передбачені за 
цим блоком, можуть бути підставою 
для рішення екзаменаційної комісії 
про присвоєння студенту професійної 
кваліфікації); (2) обрати мову 
викладання (укр. або англ.) д-н блоку, 
а також (3) обрати д-ни з 2 блоків д-н, 
що забезпечують формування soft skills 
(не впливають на набуття здобувачами 
освіти професійної кваліфікації). Якщо 
ж здобувач освіти не згоден з цими 
пропозиціями розробників (і не 
потребує зжжобуття професійної 
кваліфікації) він може всі сврої права 
вибору реалізувати поза межами 
програми, обираючи дисципліни того 
ж рівня з інших освітніх програм 
Університету.  
Висуваня ж високих вимог до 
присудження професійної кваліфікації 
(що не може не супроводжуватися 
відповідним регламентуваттям, а отже 
обмеженням) має лише вітатися 
системою забезпечення якості освіти, 
оскільке це гарантує забезпечення 
ринку праці фисокваліфікованими 
фахівцями, а випускникам – високий 
рівень контурентноспроможності, а не 
бути привідом для зауважень.  
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переддипломна практики (по 6 
кредитів ЄКТС). У КНУТШ практичне 
навчання регламентується 
Положенням про проведення 
практики студентів КНУТШ ( 
https://cutt.ly/CUBxjsL ), Положенням 
про організацію та проведення 
практики студентів ННЦ «Інститут 
біології та медицини» 
(https://cutt.ly/rUBxx1M). 
 
2.6 Освітня програма передбачає 
набуття здобувачами вищої освіти 
соціальних навичок (softskills), що 
відповідають заявленим цілям. 
 
Набір обов'язкових ОК та теми занять, 
заявлені у відповідних робочих 
програмах дозволяють сформувати у 
здобувачів певні соціальні навички. У 
звіті ЕГ зазначено, що основні 
соціальні навички здобувачів 
формуються і при використанні в 
освітньому процесі інтерактивних, 
проблемно-орієнтованих, 
дослідницько-інноваційних методів 
навчання. Наведені методи навчання 
не представлені ні в робочих 
програмах навчальних дисциплін, ні в 
таблиці 3 відомостей про 
самооцінювання. 
 
2.7. Зміст освітньої програми враховує 
вимоги відповідного професійного 
стандарту (за наявності). 
 
На даний час професійний стандарт 
відсутній. 
 
2.8. Обсяг освітньої програми та 
окремих освітніх компонентів (у 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Зауваження «У звіті ЕГ зазначено, 
що основні соціальні навички 
здобувачів формуються і при 
використанні в освітньому процесі 
інтерактивних, проблемно-
орієнтованих, дослідницько-
інноваційних методів навчання. 
Наведені методи навчання не 
представлені ні в робочих програмах 
навчальних дисциплін, ні в таблиці 3 
відомостей про самооцінювання.» є 
незрозумілим, оскільки для 
з’ясування наявності зазначених 
методів навчання достатньо уважно 
ознайомитися з диверсифікованими 
формами завдань, що пропонуються 
здобувачам освіти за освітніми 
компонентами. З характером таких 
завдань (змістом, алгоритмом 
виконання, термінами, порядком 
виконання та оцінювання) здобувачі 
освітіи ознайомлюваються своєчасно в 
межах реалізації кожного окремого 
освітнього компоненту. 
Визначення ж структури робочої 
програми освітнього компоненту є 
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кредитах Європейської кредитної 
трансферно-накопичувальної системи) 
відповідає фактичному навантаженню 
здобувачів, досягненню цілей та 
програмних результатів навчання. 
 
У цілому, обсяг програми та ОК є 
відповідним для досягнення цілей та 
програмних результатів навчання. 
 
2.9. Структура освітньої програми та 
навчальний план підготовки 
здобувачів вищої освіти за дуальною 
формою у разі її здійснення узгоджені 
із завданнями та особливостями цієї 
форми здобуття освіти 
 
Дуальна форма навчання відсутня. 
 

прерогативою Університету, що 
гарантовано йому правом на 
академічну свободу. 
 
 

Слабкі сторони, недоліки та рекомендації 
щодо удосконалення у контексті Критерію 
2: 
Рекомендуємо розглянути можливість зміни 
формату і механізму вибору вибіркових ОК, 
зокрема переходу до широкого 
міждисциплінарного каталогу вибіркових ОК.   

Рекомендація 3. «розглянути можливість 
зміни формату і 
механізму вибору вибіркових ОК, зокрема 
переходу до широкого 
міждисциплінарного каталогу вибіркових ОК» 
є неприйнятною, як і визначення діючого 
механізму як слабкої сторони ОП. 
В звіті ЕГ надано позитивну оцінку 
представлення вибіркової складової 
ОП у вигляді блоків професійно-орієнтованих 
дисциплін, зокрема зазначено: 
Підсумок сильних сторін програми та 
позитивних практик: 
«Особливістю ОП Біологія є розширений список 
ПРН (25-29), що 
забезпечують якісну і ефективну підготовку 
здобувачів за конкретними специфічними 
напрямками відповідно до кожного професійно 
орієнтованого блоку ОК»; 
підкритерій 1 Критерію 1: «Унікальність даної 
ОП відображена у додаткових спеціальних 
(фахових) компетентностях СК 11-15 та ПРН 
25-29. Це дозволяє підкреслити унікальність 
ОП, розширює перелік 
фахових ОК, що робить дану ОП 
конкурентоспроможною на ринку 
освітніх послуг, а її випускників – на ринку 
праці.»; 
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підкритерій 3 Критерію 1: «Як показав аналіз 
інформації наданої НПП, 
здобувачами, випускниками і роботодавцями 
під час інтерв'ювання зараз на ринку праці є 
потреба у висококваліфікованих фахівцях 
здатних виконувати практичні завдання, 
працювати з 
високоточними приладами, вирішувати 
науково-практичні задачі сучасної біології: 
ПРН25-26, ПРН27 -29 з підпунктами для різних 
професійно-орієнтованих блоків»; 
підкритерій 3 Критерію 1: «При формулювання 
цілей ОП «Біологія» 
проектна група провела ґрунтовний аналіз 
вивчення досвіду ОП біологічного спрямування 
провідних університетів Європи, 
Великобританії, США. Вивчали особливості 
диверсифікації напрямів підготовки біологів 
(кількість, зміст вибіркових блоків, 
спеціалізації, 
співвідношення обов'язкових і вибіркових ОК, 
специфіку практичної підготовки, методи 
викладання і оцінювання)… Слід відмітити, що 
формат вибіркових професійно-орієнтованих 
блоків наявний у більш як 50% іноземних вузів». 
підкритерій 4 Критерію 1: «Особливістю даної 
ОП є додаткові СК і ПРН, зокрема СК 11, 12 - 15 
з підпунктами та ПРН 25, 26- 29, що 
досягаються при вивченні ОК (ОП 2022) 
здебільшого професійно- 
орієнтованих блоків та деяких обов'язкових: 
так ОК 
11,13,15,17,18,21,24,28, 29 забезпечує досягнення 
додаткового ПРН 25, 
ОК 1, 9 25, 26 - ПРН 25, 26; ОК 35 - ПРН 27,28, 
29, що дає змогу посилювати теоретичну і 
практичну підготовку здобувачів згідно 
обраної спеціалізації та дає змогу ефективно 
реалізувати підхід 
наскрізного навчання.» 
Здобувачі вищої освіти мають можливість 
повністю реалізувати своє 
право на вибір навчальних дисциплін. 
Відповідно до сформульованих цілей 
здобувачеві освіти пропонуються наступні 
варіанти вибору дисциплін: 
(1) з варіативної складової навчального плану 
ОП, на якій він 
навчається, обрати блок професійно-
орієнтованих дисциплін (1 з 12 
запропонованих), який включає фахові 
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дисципліни, що забезпечують 
спеціалізовану поглиблену підготовку здобувача 
освіти в межах обраної ОП, і спрямований на 
поліпшення здатності здобувача до 
працевлаштування за обраним фахом та 
навчання за другим рівнем ВО (досягнення, 
передбачені за цим блоком, можуть бути 
підставою для рішення екзаменаційної комісії 
про присвоєння студенту професійної 
кваліфікації – вибагливість (високі вимоги) у 
прийнятті рішення про присудження такої 
кваліфікації – ефективний засіб забезпечення 
якості освіти, підтвердження того, що якість 
освіти для нас не лозунг, а кредо); 
(2) обрати мову викладання (укр. або англ.) 
дисциплін блоку; (3) обрати дисципліни з 2-х 
блоків дисциплін, що забезпечують формування 
soft skills (не впливають на набуття здобувачами 
освіти професійної кваліфікації). (4) варіанти 
вибору студентом вибіркових дисциплін 
включають також вибір із блоку дисциплін 
навчального плану тієї ж або іншої ОП, з 
обов’язкових дисциплін інших освітніх програм, 
того ж чи іншого освітнього рівня, а також (у 
тому числі за умови реалізації здобувачем освіти 
права на академічну мобільність) - з іншого ЗВО. 
Обраний у програмі блоковий підхід у 
формуванні вибіркової складової 
ОП є вибором гаранта одної із прийнятих в 
Університеті (на що він 
має безсумнівне право, гарантоване на 
законодавчому рівні), моделей, який, з 
врахуванням прав здобувача на вибір дисциплін 
з поза меж програми, надає широкі можливості 
здобувачам освіти у формуванні індивідуальної 
освітньої траєкторії. 
Проте, продовжуючи розвиток ОП, ґрунтуючись 
на аналізі передових 
практик та сучасних трендів в галузі освіти, 
проєктна група розглядає як 
можливе зміну представлення вибіркової 
складової ОП у форматі 
загального переліку вибіркових компонент, з 
яких здобувачі освіти 
обирають потрібний кредитний обсяг. Даний 
підхід до формування 
вибіркової складової буде сприяти посиленню 
ефективності надання 
освітніх послуг за ОП, у тому числі й 
ефективності формування здобувачами освіти 
індивідуальної освітньої траєкторії, однак 
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безумовно, негативно вплине на можливість 
поглибленої професійної підготовки. Дане 
питання знаходиться на етапі 
обговорення/консультацій. Про такі плани 
перспективного розвитку йшла мова під час 
проведення акредитаційної експертизи, що 
відзначено у звіті ЕГ 
(підкритерій 2 критерію 1) «Як зовнішні 
стейкхолдери так і НПП і 
керівництво підрозділу вбачають необхідність 
детального перегляду 
алгоритму і формату вибору ОК 
здобувачами». 
 
Таким чином, ми не можемо погодитись з 
точкою зору за якою вибір дисциплін з 
блоків та/або переліків може вважатися 
слабкою стороною програми. 
 
Пропонуємо ГЕР не зважати на цю 
рекомендацію 

Рівень відповідності Критерію 2. 
Рівень B 
Обґрунтування рівня відповідності 
Критерію 2: 
ОП  та освітня діяльність за цією програмою 
загалом відповідають Критерію 2 за 
підкритеріями 2.1; 2.2; 2.3; 2.5; 2.6; 2.8; 2.9 та 
виявлені незначні недоліки відповідність 
підкритерію 2.4, а саме розробка нового 
алгоритму і формату вибору ОК, можуть бути 
виправлені в короткий термін. 

З огляду на зазначену ЕГ відповідність 
даної ОП Критерію 2, відсутність будь-
яких зауважень, наявність відзначених в 
звіті 
позитивних сторін та практик вважаємо 
що програма за 
критерієм 2 об’єктивно відповідає рівню 
А. 

 З огляду на сказане, а також на 
відсутність аргументованих / 
об’єктивних зауважень, 
вважаємо безпідставними 
зниження оцінки рівня 
відповідності за даним 
Критерієм. 
 
Університет підкреслює свою 
чітко окреслену позицію – за 
рівнем відповідності Критерію 
2 ОП заслуговує бути оціненою 
на рівні А. 
 

Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання 
Сильні сторони та позитивні практики у 
контексті Критерію 3: 
У контексті відповідності критерію 3 за ОП 
Біологія сильними сторонами вважається 
наявність чітко і доступно сформульованих 
нормативно-правових документів та 
застосування на практиці процедур вступу на 
ОП.  
Врахування специфіки ОП Біологія, в правилах 
прийому на ОП  реалізується шляхом підтримки 
обдарованої молоді, проведенням професійно-
орієнтованої олімпіади з біології тощо.  

 Рівень відповідності  
(експертна група) 
Рівень В 
Рівень відповідності  
(ГЕР) 
Рівень В 
 

3.1. Правила прийому на навчання за 
освітньою програмою є чіткими та 
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Позитивною практикою ОП Біологія в КНУТШ є 
чітка і зрозуміла процедура перезарахування 
результатів навчання здобувачів в інших ЗВО, в 
тому числі і закордонних. 

зрозумілими, не містять 
дискримінаційних положень та 
оприлюднені на офіційному вебсайті 
закладу вищої освіти. 
 
Правила прийому на навчання є 
чіткими та зрозумілими, не містять 
дискримінаційних положень та 
оприлюднені на офіційному сайті  
https://vstup.knu.ua/rules. 
 
3.2 Правила прийому на навчання за 
освітньою програмою враховують 
особливості самої освітньої програми. 
 
В Правилах прийому на навчання, 
оприлюднених на офіційному веб-
сайті КНУТШ 
https://vstup.knu.ua/rules, вказані 
особливості прийому на ОП Біологія 
першого (бакалаврського) рівня. 
Прийом на навчання на ОП Біологія 
здійснюється на основі повної 
загальної середньої освіти (за 
результатами НМТ, 2022р.) або 
ступеня молодшого спеціаліста (за 
результатами зовнішнього 
незалежного оцінювання  2019-2021 
років). 
 
3.3. Визначено чіткі та зрозумілі 
правила визнання результатів 
навчання, отриманих в інших закладах 
освіти, зокрема під час академічної 
мобільності, що відповідають 
Конвенції про визнання кваліфікацій з 
вищої освіти в Європейському регіоні 
(Лісабон, 1997 р.), є доступними для 
всіх учасників освітнього процесу та 
яких послідовно дотримуються під час 
реалізації освітньої програми. 
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Правила визнання результатів 
навчання, отриманих в інших закладах 
освіти регламентуються Положенням 
про порядок реалізації права на 
академічну мобільність Київського 
національного університету імені 
Тараса Шевченка від 29.06.2016 р. 
(https://cutt.ly/LU4HEKM ); Додатком 
до правил прийому «Порядок 
поновлення та переведення здобувачів 
вищої освіти (студентів, слухачів, 
курсантів) у Київському національному 
університеті імені Тараса Шевченка» 
(https://cutt.ly/mU4HIJK ); 
Положенням про організацію 
освітнього процесу у Київському 
національному університеті імені 
Тараса Шевченка 
(https://cutt.ly/NCEfdnn ). Відповідно 
до інформації, що надана на запит ЕГ і 
розміщена в кабінеті (академічна 
мобільність), здобувачі ОП Біологія 
беруть участь к програмах академічної 
мобільності: Бавикіна В.В. – 
Даугавпілський університет, 
Даугавпілс, Латвія, 2020-2021рр.; 
Гур'єва Б.Є.- Інститут молекулярної 
біології рослин імені Грегора  
Менделя, м. Відень, Австрія, 2021р. 
 
3.4. Визначено чіткі та зрозумілі 
правила визнання результатів 
навчання, отриманих у неформальній 
освіті, що є доступними для всіх 
учасників освітнього процесу та яких 
послідовно дотримуються під час 
реалізації освітньої програми 
 
Нормативна база щодо процедури 
визнання результатів навчання, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Щодо зауваження «Нормативна 
база щодо процедури визнання 
результатів навчання, отриманих у 
неформальній освіті за ОП на даний 
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отриманих у неформальній освіті за 
ОП на даний час відсутня. 
 

час відсутня.» повідомляємо 
наступне. 
Наказ Міністерства освіти і науки 
України за №130 від 16 березня 2022 
року «Про затвердження порядку 
визнання у вищій та фаховій 
передвищій освіті результатів 
навчання, здобутих шляхом 
неформальної та/або інформальної 
освіти», який відкриває для 
університетів можливість 
перезарахування результатів навчання 
здобутих у неформальній освіті (до 
цього часу будь-які дії з такого 
перезарахування були незаконними) 
набрав чинності тільки 23 вересня 
2022 року. Університет сформував 
робочу групу для розробки свого 
документу з цього питання 
(розпорядження ректора «74 від 
14.09.2022 року). Розроблений 
робочою групою проект Положення 
«Про валідацію і визнання результатів 
навчання здобутих у процесі 
неформальної та/або інформальної 
освіти у програмах вищої та фахової 
передвищої освіти Київського 
національного університету імені 
Тараса Шевченка» (в Університеті є 2 
коледжі) проходить етап обговорення і 
буде поданий на затвердження Вченою 
Радою до завершення 1-го семестру 
2022/2023 навчального року. 
Принагідно зазначимо, що оскільки до 
цього часу перезарахування 
результатів здобутих у процесі 
неформальної та/або інформальної 
освіти як цілісних компонент 
програми в Університеті не 
здійснювалось, то загроз втрати якості 
освіти за програмою не виникало. 
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Слабкі сторони, недоліки та рекомендації 
щодо удосконалення у контексті Критерію 
3: 
Рекомендуємо прискорити затвердження 
порядку визнання у вищій та фаховій 
передвищій освіті результатів навчання, 
здобутих шляхом неформальної та/або 
інформальної освіти. 

Щодо зауваження щодо неформальної/ 
інформальної освіти. 
Наказ Міністерства освіти і науки України за 
№130 від 16 березня 2022 року «Про 
затвердження порядку визнання у вищій та 
фаховій передвищій освіті результатів навчання, 
здобутих шляхом неформальної та/або 
інформальної освіти», який відкриває для 
університетів можливість перезарахування 
результатів навчання здобутих у неформальній 
освіті (до цього часу будь-які дії з такого 
перезарахування були незаконними) набрав 
чинності тільки 23 вересня 2023 року. 
Університет сформував робочу групу для 
розробки свого документу з цього питання 
(розпорядження ректора «74 від 14.09.2022 
року). 
Розроблений робочою групою проект 
Положення «Про валідацію і 
визнання результатів навчання здобутих у 
процесі неформальної та/або інформальної 
освіти у програмах вищої та фахової передвищої 
освіти Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка» (в Університеті є 2 
коледжі) проходить етап обговорення і буде 
поданий на затвердження Вченою Радою до 
завершення 1-го семестру 2022/2023 
навчального року. 
Принагідно зазначимо, що оскільки до цього 
часу перезарахування 
результатів здобутих у процесі неформальної 
та/або інформальної 
освіти як цілісних компонент програми в 
Університеті не 
здійснювалось, то загроз втрати якості освіти за 
програмою не 
виникало. 
Інформація щодо можливостей врахування 
досягнень, отриманих у 
неформальній освіті через зарахування певної 
кількості балів на певній ОК, порядок та 
особливості такког перзарахуввання 
включається до робочої програми дисципліни, 
студенти ознайомлюються з цією 
інформацією на початку викладання 
дисципліни». 
Враховуючи офіційні заяви національного 
агентства стосовно того, що відсутність 
перезарахування результатів навчання, здобутих 
шляхом 
неформальної та інформальної освіти, не є 
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недоліком програми 
 
Пропонуємо ГЕР не зважати на цю 
рекомендацію. 

Рівень відповідності Критерію 3. 
Рівень B 
Обґрунтування рівня відповідності 
Критерію 3: 
ОП в повній мірі відповідає підкритеріям 3.1-3.3. 
Недоліки виявлені за підкритерієм 3.4, а саме, 
відсутності нормативних документів і практики 
регулювання питання визнання результатів 
навчання отриманих у неформальній освіті, 
можуть бути виправлені у найближчий термін. 

   

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою 
Сильні сторони та позитивні практики у 
контексті Критерію 4: 
Освітній процес на акредитованій ОП 
забезпечується різноманітними формами 
навчання.  Для організації дистанційного 
навчання використовується 
багатофункціональна система Triton.  НПП 
систематично оновлюють зміст ОК результатами 
власних наукових досягнень та сучасних практик 
в галузі біології.. На належному рівні 
здійснюється інтернаціоналізація навчально-
наукової діяльності НПП та здобувачів, що 
беруть участь у реалізації ОП. 

 Рівень відповідності  
(експертна група) 
Рівень В 
Рівень відповідності  
(ГЕР) 
Рівень В 

 
4.1. Форми та методи навчання і 
викладання сприяють досягненню 
заявлених у освітній програмі цілей та 
програмних результатів навчання, 
відповідають вимогам 
студентоцентрованого підходу та 
принципам академічної свободи. 
 
Організація освітнього процесу в ЗВО 
регламентуються відповідним 
положенням (https://cutt.ly/NCEfdnn). 
Для реалізації мети та програмних 
результатів за освітньо-науковою 
програмою «Біологія» 
використовуються такі форми 
навчання: лекції, самостійна робота, 
лабораторні заняття, семінари і 
контрольні заходи. Методи навчання 
не прописані у робочих програмах, а ті, 
які зазначені у таблиця 3 Відомостей 
до самооцінювання носять загальний 
характер: словесні, наочні, практичні. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Щодо зауваження «Методи 
навчання не прописані у робочих 
програмах»: 
НПП самостійно, базуючись на 
вимогах програми і навчального 
плану, розробляють робочі програми 
навчальних дисциплін, викладання 
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Академічна свобода здобувачів 
досягається шляхом надання їм права 
вільного вибору міст проходження 
практики, тематики курсових робіт та 
керівників. 
 
4.2. Усім учасникам освітнього процесу 
своєчасно надається доступна і 
зрозуміла інформація щодо цілей, 
змісту та програмних результатів 
навчання, порядку та критеріїв 
оцінювання в межах окремих освітніх 
компонентів (у формі силабуса або в 
інший подібний спосіб). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

яких забезпечують: змістове 
наповнення, визначення форм, 
методів викладання, оцінювання тощо 
відповідно до вимог ОП і навчального 
плану.  
Університет у своїй діяльності 
послідовно дотримується принципів 
академічної свободи (гарантуючи їх 
реалізацію, у тому числі, для НПП).  
Маючи на це повне і беззаперечне 
право, Університет самостійно 
визначає процедури розроблення, 
затвердження, моніторингу та 
періодичного перегляду освітніх 
програм, робочихпрограм навчальних 
дисциплін, включно з їх формою: 
Положення про організацію освітнього 
процесу у КНУ імені Тараса Шевченка 
(https://cutt.ly/NCEfdnn), Наказ 
ректора від 05.03.2018р. за №158-32 
«Про затвердження тимчасового 
порядку розроблення, розгляду і 
затвердження освітніх (освітньо-
професійних, освітньо-наукових) 
програм» (https://cutt.ly/6U8PV8N), 
Наказректора від 11.08.2017р. за 
№729-32 «Про запровадження в 
освітній та інформаційний процес 
форм опису освітньо-професійної 
(освітньо-наукової) програми, 
структурних вимог до інформаційного 
пакету, форм робочої навчальної 
програми дисципліни і форми 
представлення інформації про 
кваліфікацію науково-педагогічного 
працівника» (з додатками) 
(https://cutt.ly/qU8PMX8), Положення 
про систему забезпечення якості освіти 
та освітнього процесу в КНУ імені 
Тараса Шевченка 
(https://cutt.ly/AU8Ob63). 
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Наявність і доступність робочих 
програм ОК свідчить про доступність і 
зрозумілість для всіх учасників 
освітнього процесу інформації щодо 
цілей, змісту та ПРН в межах окремих 
ОК. Щодо критеріїв оцінювання, 
наведених у робочих програмах, то в 
більшості програм вони є досить 
стислими, не зовсім зрозумілими і 
іноді суперечливими. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Зауваження «Щодо критеріїв 
оцінювання, наведених у робочих 
програмах, то в більшості програм 
вони є досить стислими, не зовсім 
зрозумілими і іноді суперечливими.» є 
неконкретним.  
В звіті ЕГ (п.1. Критерію 5) зазначено 
«Документами, що регламентують 
об’єктивність оцінювання НПП, 
досягнення ЗО ПРН, унормовують 
форми контрольних заходів та 
критерії оцінювання в ЗВО є 
Положення про організацію 
освітнього процесу у КНУТШ 
(https://cutt.ly/NCEfdnn), Порядок 
проведення семестрового оцінювання 
та підсумкового семестрового 
контролю, Методичні рекомендації 
НМК ННЦ «Інститут біології та 
медицини» (https://cutt.ly/rU3TTm5). 
Згідно з ними передбачені такі форми 
контрольних заходів: поточний 
семестровий контроль (контрольні 
роботи та тестування, презентації 
та реферати, доповіді та 
доповнення, розрахункові завдання, 
захисти практичних та 
лабораторних робіт, захисти звіту з 
практик) та підсумковий контроль 
(іспит, диференційований залік, 
комплексний іспит за програмою 
підготовки, захист курсової та 
публічний захист кваліфікаційної 
роботи бакалавра). Форми 
контрольних заходів зазначені у 
робочих програмах ОК 
(https://cutt.ly/mU3WF7r, 
https://cutt.ly/rU3WK0c). Поточний 
семестровий контроль здійснюється 
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таким чином: навчальна дисципліна 
ділиться на логічно-пов’язані 
змістові модулі, які, переважно, 
завершуються модульною 
контрольною роботою чи модульним 
тестом. Окремо можуть бути 
оціненими (якщо це передбачено РП) 
інші форми: доповіді, розрахункові 
завдання, лабораторні роботи тощо. 
Варіативність наявних форм 
поточного контролю, їх змістове 
наповнення, системність та 
періодичність застосування 
дозволяють об’єктивно оцінити ПРН. 
Приклади основних форм завдань 
наведені на сторінці НМК 
Інституту: https://cutt.ly/lU3WRYr. 
Підсумкова оцінка з ОК, підсумковою 
формою контролю за яким 
встановлено залік або 
диференційований залік, 
визначається як сума балів за всіма 
успішно оціненими ПРН. При цьому 
перевіряються всі ПРН (алгоритми 
таких перевірок вказані у РП 
конкретних ОК). За умови іспиту, 
підсумкова оцінка визначається як 
сума балів за всіма успішно оціненими 
результатами навчання під час 
семестру (можуть перевірятися всі 
ПРН) та оцінки, що отримана під час 
іспиту (перевіряються переважно 
теоретично орієнтовані ПРН).  
Чіткість та зрозумілість форм та 
критеріїв оцінювання забезпечують 
наявність у РП ОК у розділі 5 
результатів навчання за освітнім 
компонентом та їх відсоток у 
підсумковому оцінюванні, у розділі 6 - 
співвідношення результатів 
навчання за освітнім компонентом із 
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4.3. Заклад вищої освіти забезпечує 
поєднання навчання і досліджень під 
час реалізації освітньої програми 
відповідно до рівня вищої освіти, 
спеціальності та цілей освітньої 
програми. 
 
Поєднання навчання і досліджень під 
час реалізації освітньої програми 
полягає в участі здобувачів освіти у 
виконанні лабораторних робіт, під час 
проходження практик, виконанні 
дослідницьких проектів. Усі активності 
пов’язані з даною ОП виконуються в 
дослідницькому середовищі, на базі 
сучасних лабораторій ННЦ та науково-
дослідних інститутів, між 
Університетом / Інститутом укладено 
близько 80 договорів з НДУ НАНУ та 
АМНУ щодо проходження студентами 
виробничої та переддипломної 
практик, виконання курсових та 
кваліфікаційних робіт (наукове 
керівництво здійснюється 

ПРН, а у розділі 7 - схема оцінювання. 
Критерії та методи оцінювання, 
алгоритм виставлення оцінок 
доводяться до відома студентів 
заздалегідь (до початку оцінювання), 
що підтвердилося в ході бесід з фокус-
групами здобувачів та НПП. 
Здобувачі мають можливість 
ознайомитися з робочими 
програмами, як на кафедрах, що 
забезпечують викладання ОК, так і 
на сайті ННЦ 
(https://cutt.ly/mU3WF7r, 
https://cutt.ly/rU3WK0c). В ході бесід 
зі здобувачами, вони підтверджують, 
що вчасно отримують інформацію 
про поточний рейтинг рівня знань.» 
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співробітниками відповідних установ) 
 
4.4. Педагогічні, науково-педагогічні, 
наукові працівники (далі - викладачі) 
оновлюють зміст освіти на основі 
наукових досягнень і сучасних практик 
у відповідній галузі. 
 
Оновлення змісту освітніх програм 
щільно пов’язано із професійним 
зростанням викладачів і науковців 
ННЦ, яке відбувається завдяки їх 
участі у міжнародних наукових 
конференціях, у різноманітних освітніх 
і наукових заходах, у проведенні 
науково-дослідних робіт, планових 
заходів з підвищення кваліфікації. 
Оновлення змістових складових ОК 
відбувається, як зазначено у 
відомостях про самооцінювання та 
звіті ЕГ, на основі найновіших 
досягнень і сучасних практик у 
відповідній галузі, але в більшості 
робочих програм рекомендована 
література вимагає оновлення. 
 
4.5. Навчання, викладання та наукові 
дослідження пов’язані з 
інтернаціоналізацією діяльності 
закладу вищої освіти. 
 
Інтернаціоналізація діяльності ННЦ 
відбувається шляхом встановлення та 
розвитку міжнародних зв’язків із 
закладами вищої освіти, науково-
дослідними установами, країн 
ближнього та далекого зарубіжжя. 
Викладачі та здобувачі беруть участь у 
різноманітних міжнародних 
конференціях, у тому числі проведених 
ННЦ https://cutt.ly/NU3vc1H, 

 
 
 
Щодо зауваження «   в більшості 
робочих програм рекомендована 
література вимагає оновлення.»: 
Список рекомендованої літератури з 
обов’язкових компонент класичного 
освітнього сегменту обов’язково 
містить джерела історичні та класичні 
(інколи, в залежності від специфіки 
дисципліни, переважно історичні та 
класичні). Проте і в межах таких 
компонент (з урахуванням специфіки, 
за доцільності) до списку 
рекомендованої літератури додаються 
сучасні і надсучасні джереда (у тому 
числі власні роботи розробників 
програм). 
До прикладу: 
Загальна генетика (Афанасьєва К.С., 
Демидов С.В.), обов’язкова 
дисципліна: 
Основні: (Базові) 
1. Сиволоб А.В., Рушковський С.Р., 
Кир’яченко С.С., Афанасьєва К.С., 
Безруков В.Ф., Козерецька І.А., 
Демидов С.В. Генетика – К.: Київський 
університет. – 2008, 320 с. 
2. «Лабораторний практикум з 
генетики». Для студентів 
біологічного факультету / упоряд. 
Афанасьєва К.С., Рушковський С.Р., 
Безруков В.Ф., Демидов С.В. – Київ: 
«Фітосоціоцентр», 2010 р. – 60 с. 
3. Goldberg M.L., Fischer J.A., Hood L., 
Hartwell L.H. Genetics. From Genes to 
Genomes, 7th Edition - McGraw Hill 
LLC,NY. 2021 
Додаткові: 
1. Сиволоб А.В. Молекулярна біологія 
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https://cutt.ly/qU3vThb, стажувань, 
шкіл (https://cutt.ly/HU8iVkJ, 
https://cutt.ly/gU3v5Fo, 
https://cutt.ly/3U3b56f). До програм 
реалізації академічної мобільності 
здобувачами ВО даної ОП  у 2021 р. 
були залучені 7 студентів. 

– К.: Київський університет, 2022. 
2. Сиволоб А.В., Афанасьєва К.С. 
Молекулярна організація хромосом. – 
К.: Київський університет. – 2014, 
287 с. 
3. Genetic Toxicology Principles and 
Methods. Humana, Springer New York 
Dordrecht Heidelberg London, 2012 
4. Moody S.A. Principles of 
developmental genetics. – Elsevier, 
2007. 
5. Afanasieva, K. and Sivolob, A. (2018). 
Physical principles and new applications 
of comet assay. Biophysical Сhemistry, 
238, pp.1-7. 
6. Svyrydova K., Vasylieva V., Kropyvko 
S., Afanasieva K., Sivolob A. (2021). 
Comparative characteristics of DNA loop 
domains rearrangement in glioblastoma 
multiforme T98G and glioblastoma 
astrocytoma U373 cell lines under 
different culture conditions. 
Experimental Oncology, 4 - pp.1-6 
7. Hartl D.L. Essential genetics and 
genomics, 7th Edition. - Jones & Bartlett 
Learning, Burlington, MA, 2020. 
 
Молекулярна біологія (Сиволоб А.В.), 
обов’язкова дисципліна: 
Основні: (Базові) 
1. Сиволоб А.В. (2008) Молекулярна 
біологія. К.: Київський університет. 
2. Сиволоб А.В., Афанасьєва К.С., 
Рушковський С.Р. (2008) Методичні 
вказівки до семінарських занять з 
курсу “Молекулярна біологія”. К.: 
Фітосоціоцентр. 
3. Allison, L.A. (2021) Fundamental 
molecular biology. 3d ed. Oxford UK : 
Wiley-Blackwell. 4. Alberts, B., Johnson, 
A., Lewis, J., et al. (2015) Molecular 
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biology of the cell. 6th ed. New York : 
Garland Science. 
5. Karp, G., Iwasa, J. and Marshall, W. 
(2019) Karp's cell and molecular biology. 
9th ed. New Jersey NY : John Wiley and 
Sons. 
6. Lodish, H., Berk, A., Kaiser, C.A., et al. 
(2021) Molecular cell biology. 9th ed. – 
New York : 
W.H. Freeman and Company. 
7. Weaver, R.F. (2011) Molecular 
biology. 5th ed. New York : McGraw-Hill 
Companies. 
Додаткові: 
1. Сиволоб, А.В. (2011) Фізика ДНК. 
Київ : ВПЦ "Київський університет". 
2. Сиволоб, А.В., Афанасєва К.С. (2013) 
Молекулярна організація хромосом. 
Київ : ВПЦ "Київський університет". 
3. Afanasieva K., Sivolob A. (2018) 
Physical principles and new applications 
of comet assay. Biophys. Chem. 238, 1–7. 
4. Kessel, A. and Ben-Tal, N. (2018) 
Introduction to proteins: structure, 
function, and motion. 
Boca Raton FL : CRC Press. 
5. Bloomfield, V.A., Crothers, D.M. and 
Tinoco, I. (2000) Nucleic acids: 
structures, properties 
and functions. Sausalito : University 
Science Books. 
6. Brown, T.A. (2017) Genomes 4. 4th ed. 
New York : Garland Science. 
7. Chakalova, L., Fraser, P.(2010) 
Organization of transcription. Cold 
Spring Harb. Perspect. Biol., 2(9), 
a000729. 
8. The ENCODE Project Consortium. 
(2007) Identification and analysis of 
functional elements in 1 % of the human 
genome by the ENCODE pilot project. 
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Nature 447, 799–816. 
9. Ramakrishnan, V. (2002) Ribosome 
structure and the mechanism of 
translation. Cell 108, 557–572. 
10. Rodnina, M.V. (2018) Translation in 
prokaryotes. Cold Spring Harb. 
Perspect. Biol. 10, a032664. 
11. Sivolob, A. and Prunell, A. (2004) 
Nucleosome conformational flexibility 
and implications for chromatin 
dynamics. Phil. Trans. Roy. Soc. Lond. A 
362, 1519–1547. 
12. Spirin, A.A. (2002) Ribosome as a 
molecular machine. FEBS Letters 514, 2–
10. 
13. O'Donnell, M., Langston, L. and 
Stillman, B. (2013) Principles and 
concepts of DNA replication 
in bacteria, archaea, and eukarya. Cold 
Spring Harb. Perspect. Biol. 5, a010108. 
14. Sambrook, J., Fritsch, E.F. and 
Maniatis, T. (2012) Molecular cloning: a 
laboratory manual. 4th  
ed. Cold Spring Harbor : Cold Spring 
Harbor Laboratory Press. 
 
Біофізичні механізми ушкодження 
клітин (розробники –Нурищенко Н.Є.; 
викладачі –Нурищенко Н.Є., Мороз 
О.Ф.), вибіркова дисципліна: 
Основна: (Базова) 
1. Основи патології за Роббінсом: у 2 
томах / Віней Кумар, Абул К. Аббас, 
Джон К. Астер; переклад 10-го англ. 
видання.- 2020.- Медицина.- С. 532 
2. Патофізіологія: підручник (ВНЗ 
ІІІ—ІV р. а.) / М.Н. Зайко, Ю.В. Биць, 
М.В. Кришталь та ін.; за ред. М.Н. 
Зайка, Ю.В. Биця, М.В. Кришталя. — 
6-е вид., переробл. і допов. – 2017.- 
Медицина.- С. 736. 
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3. Steven J. Forrester, Daniel S. Kikuchi, 
Marina S. Hernandes, Qian Xu, and 
Kathy K. Griendling Reactive Oxygen 
Species in Metabolic and Inflammatory 
Signaling // Circ Res. – 2018.- 122(6).- 
P.877–902. 
doi:10.1161/CIRCRESAHA.117.311401. 
4. Alberts B., Johnson A., Lewis J., Raff 
M., Roberts K., Walter P. Molecular 
Biology of the Cell, 4th ed. New York, 
2002. Chapters: Mechanisms of cell 
communications, p.879-903; Cytokines, 
p. 1092-1101; Cell junctions, cell 
adhesion, extracellular matrix, p. 1131-
1204; Cancer, p. 1205- 1267. 
5. Lodish H., Berk A., Zipursky S.L., 
Matsudaira P., Baltimore D., Darnell 
J.E. Molecular Cell Biology, 4th ed, New 
York, 2007. Chapter 6. Integrating cells 
into tissues, Pp. 197-243. 
Додаткова: 
1. Gasparovic A.C. Free Radical Research 
in Cancer // Antioxidants.- 2020.- 9, 
157; doi:10.3390/antiox9020157  
2. Valko M1, Leibfritz D, Moncol J, 
Cronin MT, Mazur M, Telser J. Free 
radicals and antioxidants in normal 
physiological functions and human 
disease. // Int J Biochem Cell Biol. – 
2007.- V.39.- N1. – P. 44-84. 
3. Rachel Bar-Shavit, Myriam Maoz, 
Arun Kancharla, Jeetendra Kumar Nag, 
Daniel Agranovich, Sorina Grisaru-
Granovsky and Beatrice Uziely G 
Protein-Coupled Receptors in Cancer // 
Int. J. Mol. Sci. – 2016. - V. 17.- 1320; 
doi:10.3390/ijms17081320 
4. Dmytro Nozdrenko , Tetiana 
Matvienko, Oksana Vygovska, Kateryna 
Bogutska, Olexandr Motuziuk, Natalia 
Nurishchenko, Yuriy Prylutskyy, Peter 
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Scharff and Uwe Ritter Protective Effect 
of Water-Soluble C60 Fullerene 
Nanoparticles on the Ischemia-
Reperfusion Injury of the Muscle Soleus 
in Rats // Int. J. Mol. Sci. - 2021, 22(13), 
6812; 
https://doi.org/10.3390/ijms22136812 
5. Nozdrenko, D.M., Nan, W., Motuziuk, 
O.P., Nurishchenko, N.E., Prylutskyy, 
Yu.I. Analysis ofskeletal muscle 
contraction of chronic alcoholic rats 
under the action of water-soluble C60 
fullerene //Nanosistemi, Nanomateriali, 
Nanotehnologii. – 2021. - 19(2). - P. 475–
485. 
6. Dmytro Nozdrenko, Svitlana 
Prylutska, Kateryna Bogutska, Natalia 
Y. Nurishchenko, Olga Abramchuk, 
Olexandr Motuziuk, Yuriy Prylutskyy, 
Peter Scharff and Uwe Ritter Effect of 
C60 Fullerene on Recovery of Muscle 
Soleus in Rats after Atrophy Induced by 
Achillotenotomy // Life 2022.- 12. - 332. 
https://doi.org/10.3390/life12030332 
7. Koistinen P, Heino J. Integrins in 
Cancer Cell Invasion. In: Madame Curie 
Bioscience Database [Internet]. Austin 
(TX): Landes Bioscience; 2000. 
8. Запалення – типовий 
патологічний процес / М. С. Регеда, Т. 
М. Бойчук,Ю. І. Бондаренко, М. М. 
Регеда ;– Вид. 2-ге, доповнене та 
перероблене. – Львів : Корпан Б. І., 
2013. – 148 с. 
9. Інформаційний портал медичної 
школи Йельского університету - 
http://medicine.yale.edu/pathology/dia
gnosticprograms/moleculardiagnostics/
index.aspх 
10. http://www.ascb.org The American 
Society for Cell Biology 
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11. http://www.nih.gov/ The National 
Institutes of Health (NIH) 
12. Outlines in Pathology 
http://www.yalepath.org/residency/OI
P.htm 

Слабкі сторони, недоліки та рекомендації 
щодо удосконалення у контексті Критерію 
4: 
ЕГ рекомендує розглянути можливість 
залучення здобувачів, в межах реалізації ОП, до 
підготовки та виконання наукових програм, 
проектів. 

Університет/Інститут приділяють особливу увагу 
практичній підготовці здобувачів вищої освіти, 
яка дозволяє здобути компетентності, необхідні 
для подальшої професійної діяльності, зокрема 
науковій. 
В цілому, що обговорювалось під час роботи ЕГ, 
особливість даної ОП полягає в її прикладній 
спрямованості. Викладання більшості 
обов’язкових дисциплін супроводжується 
лабораторними або/та практичними заняттями 
(кількість годин залежить від форми навчання і 
визначена навчальним планом). Поглиблюють і 
розширюють отримані 
практичні навички лабораторні практикуми (25 
кредитів ЄКТС, є складовими кожного блоку 
професійно-орієнтованих дисциплін), метою 
яких є набуття загальних та фахових 
компетентностей, які забезпечать ефективність 
подальшого навчання в магістратурі за обраним 
біологічним напрямком та при 
працевлаштуванні. Невід’ємною складовою 
обов’язкової компоненти ОП є навчальні, 
виробнича та переддипломна практики (по 6 
кредитів ЄКТС), покликані сформувати у 
здобувачів освіти комплекс знань та вмінь, 
необхідних для виконання курсових (1 кредит 
ЄКТС) і кваліфікаційних (8 кредитів ЄКТС) 
робіт, 
поглиблюють отримані ними теоретичні знання, 
сприяють оволодінню сучасними 
дослідницькими методами, забезпечують 
розуміння організації наукової та професійної 
діяльності, формування на базі отриманих в 
Університеті знань та навичок, вмінь прийняття 
самостійних рішень, виховання потреби 
систематично поповнювати свої 
знання і творчо їх застосовувати в практичні 
діяльності. (Положення про проведення 
практики студентів КНУТШ 
(https://cutt.ly/CUBxjsL ), 
Положення про організацію та проведення 
практики студентів ННЦ «Інститут біології та 
медицини» (https://cutt.ly/rUBxx1M ). В 
Інституті 
розроблено відповідні Програми практик та 
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Щоденник практики.  
Досягнення здобувачами освіти високого рівня 
практичної підготовки дозволяє їм повною 
мірою реалізуватися при проведенні наукової 
роботи. Окремо підкреслимо, повноцінної 
наукової роботи, що завершується випускною 
кваліфікаційною роботою 
(https://biology.knu.ua/images/stories/NMK/Docu
ments/Baza_vnutrishnih 
_doc/2021_Pravyla_oformlennia_kursovyh_ta_dy
plomnyh_robit_Metogyc 
hni_rekomendazii.pdf ) з високим рівнем вимог, 
що до неї висуваються. 
Не обмежуючись цим, Інститут/кафедри/наукові 
керівники забезпечують залучення здобувачів 
освіти (навіть за першим (бакалаврським) 
рівнем освіти) до виконання наукових тем. 
Підтвердження цього були надані ЕГ під час її 
роботи. 
Крім того, у звіті ЕГ відзначено: 
підкритерій 3 Критерію 4: 
«ВНЗ заохочує до участі здобувачів ОС у 
науково-дослідній діяльності, що прописано у 
правилах отримання диплому з відзнакою 
(https://cutt.ly/zfH6fwu). Університет та ННЦ 
забезпечує здобувачам освіти можливість 
набути і реалізувати компетентності 
наукової/науково-практичної діяльності, у 
самостійно обраному 
напрямку наукових досліджень (до прикладу, 
https://cutt.ly/7U9D5jx, 
https://cutt.ly/MU9FdIL, 
https://cutt.ly/cU8iUGr).» 

Рівень відповідності Критерію 4. 
Рівень B 
Обґрунтування рівня відповідності 
Критерію 4: 
ЕГ відмічає повну відповідність вимогам 
підкритеріїв 4.1, 4.2, 4.4, 4.5.  та рекомендує 
розглянути можливість залучення здобувачів у 
підготовці та реалізації наукових проектів, в 
межах ОП за підкритерієм 4.3. 

З огляду на зазначену ЕГ відповідність 
даної ОП Критерію 4, відсутність будь-
яких зауважень, наявність відзначених в 
звіті 
позитивних практик та 
продемонстрованого впровадження в 
освітню діяльність передового досвіду 
вважаємо абсолютно безпідставним 
зниження оцінки за Критерієм 4 до В. 
 
Вважаємо оцінка за Критерієм 4 
об’єктивно відповідає рівню А. 

  

Критерій 5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність 
Сильні сторони та позитивні практики у 
контексті Критерію 5: 
ЕГ відмічає доступність, конкретність, 
досяжність та доречність форм, критеріїв 
оцінювання та термінів проведення контрольних 

 Рівень відповідності  
(експертна група) 
Рівень В 
Рівень відповідності  
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заходів для всіх учасників освітнього процесу. 
Підсумкова атестація здобувачів здійснюється у 
відповідності зі Стандартом вищої освіти за ОП 
Біологія і передбачає комплексний іспит та, 
додатково, захист кваліфікаційної роботи. 
Політика, механізми, процедури дотримання 
академічної доброчесності є чіткими та 
зрозумілими для всіх стейкхолдерів ОП. 

(ГЕР) 
Рівень В 

 
5.1. Форми контрольних заходів та 
критерії оцінювання здобувачів вищої 
освіти є чіткими, зрозумілими, дають 
можливість встановити досягнення 
здобувачем вищої освіти результатів 
навчання для окремого освітнього 
компонента та/або освітньої програми 
в цілому, а також оприлюднюються 
заздалегідь. 
 
Підсумковий контроль проводиться у 
формах семестрового іспиту або заліку 
з конкретної навчальної дисципліни в 
обсязі навчального матеріалу, 
визначеного робочою навчальною 
програмою дисципліни. Форми 
контрольних заходів та критерії 
оцінювання в більшості надають 
можливість встановити досягнення 
результатів навчання. Необхідно більш 
зважено підійти до зазначення 
результатів навчання, які оцінюються 
підсумковими тестовими контролями. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Щодо рекомендації «більш зважено 
підійти до зазначення результатів 
навчання, які оцінюються 
підсумковими тестовими 
контролями»:  
 
У звіті ЕГ (п.2. Критерію 4) 
зазначається: «Інформація для всіх 
учасників освітнього процесу, що 
стосується змісту, ПРН, критеріїв 
оцінювання ОК наведені в робочих 
програмах, які знаходяться на 
відповідних кафедрах і можуть 
надаватися здобувачам за потребою, 
електронні варіанти робочих 
програм розміщені у вільному 
доступі на сайті ННЦ 
(https://cutt.ly/pOCxoaz, 
https://cutt.ly/XUNx9Qx, 
https://cutt.ly/zUNx7x2)... НПП 
консультують здобувачів ВО, як під 
час навчально-виховного процесу, так 
і через електронне листування, що 
підтвердилося в ході бесіди з фокус-
групами НПП та здобувачів. 
Оцінювання результатів навчання в 
Університеті здійснюється 
відповідно до Положення про 
організацію освітнього процесу 
(https://cutt.ly/NCEfdnn).»  
П.1. Критерію 5: 
«Документами, що регламентують 
об’єктивність оцінювання НПП, 
досягнення ЗО ПРН, унормовують 
форми контрольних заходів та 
критерії оцінювання в ЗВО є 
Положення про організацію 
освітнього процесу у КНУТШ 
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(https://cutt.ly/NCEfdnn), Порядок 
проведення семестрового оцінювання 
та підсумкового семестрового 
контролю, Методичні рекомендації 
НМК ННЦ «Інститут біології та 
медицини» (https://cutt.ly/rU3TTm5). 
Згідно з ними передбачені такі форми 
контрольних заходів: поточний 
семестровий контроль… та 
підсумковий контроль (іспит, 
диференційований залік, комплексний 
іспит за програмою підготовки, 
захист курсової та публічний захист 
кваліфікаційної роботи бакалавра). 
Форми контрольних заходів зазначені 
у робочих програмах ОК 
(https://cutt.ly/mU3WF7r, 
https://cutt.ly/rU3WK0c)... Підсумкова 
оцінка з ОК, підсумковою формою 
контролю за яким встановлено залік 
або диференційований залік, 
визначається як сума балів за всіма 
успішно оціненими ПРН. При цьому 
перевіряються всі ПРН (алгоритми 
таких перевірок вказані у РП 
конкретних ОК). За умови іспиту, 
підсумкова оцінка визначається як 
сума балів за всіма успішно оціненими 
результатами навчання під час 
семестру (можуть перевірятися всі 
ПРН) та оцінки, що отримана під час 
іспиту (перевіряються переважно 
теоретично орієнтовані ПРН).  
Чіткість та зрозумілість форм та 
критеріїв оцінювання забезпечують 
наявність у РП ОК у розділі 5 
результатів навчання за освітнім 
компонентом та їх відсоток у 
підсумковому оцінюванні, у розділі 6 - 
співвідношення результатів 
навчання за освітнім компонентом із 
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5.4. У закладі вищої освіти визначено 
чіткі та зрозумілі політику, стандарти і 
процедури дотримання академічної 
доброчесності, яких послідовно 
дотримуються всі учасники освітнього 
процесу під час реалізації освітньої 
програми. Заклад вищої освіти 
популяризує академічну доброчесність 
(насамперед через імплементацію цієї 
політики у внутрішню культуру якості) 
та використовує відповідні 
технологічні рішення як інструменти 
протидії порушенням академічної 
доброчесності. 
 
Нормативними документами, які 
забезпечують дотримання академічної 
доброчесності учасниками навчально-
виховного процесу в КНУТШ є: 
Положення про організацію освітнього 
процесу у КНУТШ 
(https://cutt.ly/NCEfdnn), «Положення 
про систему виявлення та запобігання 

ПРН, а у розділі 7 - схема оцінювання. 
Критерії та методи оцінювання, 
алгоритм виставлення оцінок 
доводяться до відома студентів 
заздалегідь (до початку оцінювання), 
що підтвердилося в ході бесід з фокус-
групами здобувачів та НПП. 
Здобувачі мають можливість 
ознайомитися з робочими 
програмами, як на кафедрах, що 
забезпечують викладання ОК, так і 
на сайті ННЦ 
(https://cutt.ly/mU3WF7r, 
https://cutt.ly/rU3WK0c). В ході бесід 
зі здобувачами, вони підтверджують, 
що вчасно отримують інформацію 
про поточний рейтинг рівня знань.» 
 
 
 
 
 
 
 
 
Щодо рекомендації «Бажано 
розробити Положення, яке б 
включало: систему сприяння 
дотриманню принципів академічної 
доброчесності та етики академічних 
взаємовідносин, порядок виявлення 
фактів порушення та розгляду 
справи про порушення академічної 
доброчесності, відповідальність за 
дотримання академічної 
доброчесності, процедуру апеляції 
тощо.»: 
 
Документи Університету, що 
унормовують політику, стандарти і 
процедури дотримання академічної 
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академічного плагіату у КНУТШ». У 
першому документі зазначено лише 
визначення академічної 
доброчесності, другий же документ 
стосується суто академічного плагіату. 
Бажано розробити Положення, яке б 
включало: систему сприяння 
дотриманню принципів академічної 
доброчесності та етики академічних 
взаємовідносин, порядок виявлення 
фактів порушення та розгляду справи 
про порушення академічної 
доброчесності, відповідальність за 
дотримання академічної 
доброчесності, процедуру апеляції 
тощо. 

доброчесності: 
- Положення про організацію 
освітнього процесу в КНУТШ (у 
підрозділах 9.8, 10.7 та окремих 
підпунктах розділів 7 і 8 визначені 
види порушень і відповідальність 
здобувачів освіти та НПП).  
- Етичний кодекс університетської 
спільноти: 
https://www.knu.ua/pdfs/official/ethical
-code/Ethical-code-of-the-university-
community.pdf  
- Положення про систему виявлення та 
запобігання академічному плагіату  у 
КНУТШ: 
http://senate.univ.kiev.ua/?p=1352 
- Ухвала ВР КНУТШ “Про репутаційну 
політику КНУТШ”: 
http://senate.univ.kiev.ua/?p=937 
- Ухвала ВР КНУТШ “Вимоги етичної 
компетентності та запобігання 
неетичної поведінки представників 
університетської спільноти”: 
http://senate.univ.kiev.ua/?p=1733 
- Положення про забезпечення 
дотримання академічної академічної 
доброчесності у КНУТШ: 
http://senate.univ.kiev.ua/?p=2104. 
 
Університет популяризує академічну 
доброчесність (насамперед через 
імплементацію цієї політики у 
внутрішню культуру якості) та 
використовує відповідні технологічні 
рішення як інструменти протидії 
порушенням академічної 
доброчесності. В Університеті 
функціонує Постійна комісія Вченої 
ради з питань етики 
(http://senate.univ.kiev.ua/?p=1073), 
яка займається питаннями 



Звіт Експертної групи Коментар КНУ на звіт ЕГ 
Підсумки роботи ЕГ та їх оцінка 

ГЕР 
Коментар КНУ 

забезпечення дотримання принципів 
академічної доброчесності та 
своєчасного реагування на їх 
порушення відповідно до норм 
Етичного кодексу університетської 
спільноти КНУТШ. 
 

Слабкі сторони, недоліки та рекомендації 
щодо удосконалення у контексті Критерію 
5: 
ЕГ рекомендує працівникам бібліотеки 
інтенсифікувати роботу з популяризації 
академічної доброчесності серед учасників ОП у 
вигляді семінарів, круглих столів, а також 
систематично висвітлювати відповідні заходи на 
веб-сторінці та соціальних мережах.  
Рекомендуємо до складу комісій з вирішення 
конфліктних ситуацій в ході оцінювання 
контрольних заходів залучати представників 
студентського самоврядування. 

Дякуємо за рекомендацію працівникам 
бібліотеки «інтенсифікувати роботу з 
популяризації академічної доброчесності серед 
учасників ОП» і врахуємо її в подальшій роботі. 
Водночас зазначимо що Інститут активно 
використовує практику відкритих зустрічей із 
здобувачами освіти (що проводяться гарантами 
програми та представниками дирекції 
Інституту), у тому числі, й з метою популяризації 
академічної доброчесності (посилання на 
цьогорічні відкриті зустрічі із здобувачами 
освіти надано вище, у 
коментарях Університету щодо рекомендації 2 
(Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо 
удосконалення у контексті Критерію 1). Ця 
форма роботи активно проводиться і за участі 
активно діючого інституту кураторства. 
 
Пропонуємо ГЕР не зважати на цю 
рекомендацію. 
 
В рекомендації «До складу комісій з 
вирішення конфліктних 
ситуацій, що можуть виникати в ході 
оцінювання, варто залучати 
представників студентського 
самоврядування» змішано два поняття; 
«конфліктна ситуація» (розгляд таких ситуацій 
безумовно здійснюється за участі представників 
студентського самоврядування) і «оцінювання» - 
востанньоиу участь здобувачів не має сенсу, 
адже знання оцінювача мають щонайменше 
втричі перевищувати знання оцінюваного. 
Процедури оцінювання результатів навчання 
читко визначені у Положенні про організацію 
освітнього процесу у Київському 
національному університеті імені Тараса 
Шевченка 
(7. Оцінювання результатів навчання; 7.2. 
Процедури розгляду звернень 
здобувачів освіти щодо оцінювання. Див.: 
https://www.knu.ua/pdfs/official/Polozhennia-pro-
organizatsiyu-osvitniogoprocesu- 
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11_04_2022.pdf) 
Порядок розгляд скарги здобувача освіти з 
питань організації освітнього 
процесу (крім оцінювання), щодо академічної та 
позаакадемічної 
підтримки здобувачів освіти визначені п. 3.2. 
Положення про систему забезпечення якості 
освіти та освітнього процесу в Київському 
національному університеті імені Тараса 
Шевченка 
(https://www.knu.ua/pdfs/official/Quality-
assurance-system-of-educationand- 
educational-process.pdf) 
Зокрема: 
З метою реалізації студентоцентрованої системи 
навчання, важливим 
завданням університету є забезпечення 
можливості студентів не лише висловити свою 
думку, а й висунути пропозицію чи подати 
скаргу. При цьому університет гарантує кожному 
студенту право на висловлювання своєї думки та 
на її об’єктивне та прозоре опрацювання. Дана 
процедура забезпечує реалізацію цього права 
студентів та визначає основні етапи цієї 
реалізації. Питання оскарження результатів 
оцінювання не 
є предметом процедури – вони врегульовані у 
Положенні про 
організацію освітнього процесу Ініціатор: 
здобувач освіти, який вважає що його права 
участі в освітньому процесі (права на академічну 
і позакадемічну підтримку) були порушені. Час 
початку: не пізніш як один місяць після події 
щодо якої подається скарга. Дія 1. Протягом 
місяця від події яка є причиною подання скарги, 
кожен студент може подати скаргу з питань 
організації освітнього процесу (крім 
оцінювання), щодо академічної та 
позаакадемічної підтримки здобувачів освіти у 
письмовому вигляді до представників 
студентського парламенту свого структурного 
підрозділу факультету/інституту. Скарга 
пишеться на ім’я голови студентського 
парламенту структурного підрозділу, у ній 
обов’язково зазначаються повні ПІБ студента, 
його група, курс, освітня програма та контактні 
дані, також викладається предмет скарги з 
уточненням деталей процесу, який є предметом 
скарги, обґрунтуванням скарги та пропозиціями 
щодо шляху вирішення проблеми. Документація 
1. Письмова скарга студента. Відповідальний за 
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дію 1: Студент. Оцінювання: не оцінюється. Дія 
2. Розгляд скарг студентів на засіданні 
студентського парламенту структурного 
підрозділу за присутності на засідання 
студента/студентів, які подавали 
скарги. Під час засідання студентський 
парламент приймає рішення щодо кожної 
представленої скарги. Про результати розгляду 
скарги обов’язково повідомити керівника 
структурного підрозділу 
університету/керівника структурного підрозділу 
університету факультету/інституту. Рішення 
може бути одним з переліку: 1) Відхилити скаргу 
повністю. Роз’яснити автору/авторам скарги про 
безпідставність висунутих претензій. 2) Вважати 
скаргу як таку, що вимагає здійснення дій з боку 
студентського парламенту структурного 
підрозділу. Призначити відповідальних від 
студентського парламенту структурного 
підрозділу за впровадження запропонованих 
дій, 
спрямованих на вирішення проблеми, описаної 
студентом. 3) Вважати скаргу як таку, що 
вимагає здійснення дій з боку студентського 
парламенту університету. Підготувати звернення 
до студентського 
парламенту університету з проханням 
розглянути скаргу. 4) Вважати скаргу як таку, що 
вимагає здійснення дій з боку адміністрації 
структурного підрозділу. Підготувати звернення 
до керівника структурного підрозділу 
університету або одного з його заступників з 
проханням розглянути скаргу. У випадку коли є 
підстави очкувати наявності конфлікту інтересів 
у керівництва структурного підрозділу з даного 
питання, скарга направляється до керівництва 
університету. 
Документація 2. Витяг з протоколу засідання 
студентського парламенту 
структурного підрозділу про результати 
розгляду скарги. Час 2. 
Протягом місяця після подачі скарги. 
Відповідальний 2: Голова студентського 
парламенту структурного підрозділу. 
Оцінювання: Не оцінюється. Дія 3. Реалізація 
заходів, визначених під час попередньої дії. У 
випадку прийняття рішення 2 дії 2, студентський 
парламент структурного підрозділу на цьому ж 
засіданні за присутності автора/авторів скарги 
обговорює план дій, спрямованих на вирішення 
проблемного питання, визначає терміни їх 
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виконання, відповідальних 
за їх виконання та способи оцінювання 
результатів. У випадку 
прийняттярішення3 дії 2, студентський 
парламент структурного 
підрозділу готує звернення до студентського 
парламенту університету. У цьому випадку 
подальший розгляд скарги відбувається на 
засіданні студентського парламенту університету 
протягом місяця після 
отримання звернення. Результатом розгляду 
такого звернення є витяг з 
протоколу засідання, у якому зазначається чи 
скарга відхиляється/відхиляється 
частково/вважається як така, що потребує дій з 
боку студентського парламенту університету. У 
разі необхідності дій, їх перелік, терміни 
виконання та відповідальні визначаються на 
цьому ж засіданні. У випадку прийняття 
рішення 4 дії 2, студентський парламент 
структурного підрозділу готує звернення до 
представників адміністрації структурного 
підрозділу. У цьому випадку подальший розгляд 
скарги відбувається на засіданні вченої ради 
структурного підрозділу протягом місяця після 
отримання звернення. Результатом розгляду 
такого звернення є витяг з протоколу засідання, 
у якому зазначається чи скарга 
відхиляється/відхиляється частково/вважається 
як така, що потребує дій з боку адміністрації 
структурного підрозділу. У разі необхідності дій, 
їх 97 перелік, терміни виконання та 
відповідальні 
визначаються на цьому ж засіданні. Час 3. 
Протягом місяця після 
виконання дії 2. Відповідальний 3: Голова 
студентського парламенту 
структурного підрозділу . Оцінювання: Не 
оцінюється. Дія 4. Про результати розгляду 
скарги має бути проінформований її 
автор/автори, про що вони мають зазначити на її 
паперовому варіанті: «З результатами розгляду 
скарги ознайомлений.», зазначити дату та 
поставити підпис. Відповідальний за дію 4: 
Голова студентського 
парламенту структурного підрозділу . Час 4. 
Протягом двох тижнів після 
виконання дії 3. Оцінювання: Результат 
розгляду скарги оцінюється 
студентами під час проходження ними що-
семестрового опитування за 
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наступними параметрами: оперативність, 
об’єктивність та відкритість розгляду скарги, а 
також повнота реалізації дій, спрямованих на 
вирішення проблеми. Результат процедури: 
Результати виконання 
процедури будуть використані при оцінюванні 
роботи студентського 
парламенту, перевиборах членів студентського 
парламенту, для 
моніторингу системи якості освіти. Процедура 
розгляду скарг дозволить 
підвищити рівень студентоцентрованості 
розвитку університету. 
На додаток зазначимо, що вирішення 
конфліктних ситуацій має здійснюватися у 
нормативно-правовому полі, у відповідності до 
чіткого розмежування об’єкно-суб’єктних 
взаємодій. 
 
Пропонуємо ГЕР не зважати на цю 
рекомендацію. 

Рівень відповідності Критерію 5. 
Рівень B 
Обґрунтування рівня відповідності 
Критерію 5: 
ЕГ відмічає повну відповідність за 
підкритеріями 5.1, 5.2. Та часткову відповідність 
за п. 5.3 та 5.4. Виявлені недоліки не є суттєвими 
можуть оперативно бути усунутими. 

З огляду на високу оцінку сильних сторін 
ОП та позитивних практик 
Університету/Інституту в контексті даного 
Критерію, а також відсутність зауважень 
вважаємо, що належним для ОП 
рівнем оцінки за Критерієм 5 є А. 

 Університет підкреслює свою 
чітко окреслену позицію – за 
рівнем відповідності Критерію 
5 ОП заслуговує бути оціненою 
на рівні А: 
ГЕР не висунула жодного 
аргументованого / 
об’єктивного зауваження. 

 
Критерій 6. Людські ресурси 

Сильні сторони та позитивні практики у 
контексті Критерію 6: 
Рівень професійної кваліфікації, процедури 
конкурсного відбору відповідають нормативним 
вимогам в повній мірі. Роботодавці  та 
професіонали-практики залучені  до реалізації 
ОП. ЗВО стимулює підвищення викладацької 
майстерності та професійний розвиток НПП, як 
через стажування у НДІ України та зарубіжжя, а 
також за розробленими власними програмами. 
ЕГ відмічає, що особливістю ОП є можливість 
забезпечення викладання ряду освітніх 
компонент на вибір українською чи англійською 
мовами. 

 Рівень відповідності  
(експертна група) 
Рівень А 
Рівень відповідності  
(ГЕР) 
Рівень А 
 

6.1 .Академічна та/або професійна 
кваліфікація викладачів, задіяних до 
реалізації освітньої програми, 
забезпечує досягнення визначених 
відповідною програмою цілей та 
програмних результатів навчання. 
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Академічна та професійна 
кваліфікація науково-педагогічних 
працівників, задіяних в реалізації 
освітньої програми, відповідність 
якої освітнім компонентам 
підтверджується дипломами про 
присвоєння наукового ступеня, 
сертифікатами про підвищення 
кваліфікації, показниками наукової 
активності, сприяє досягненню цілей 
та програмних результатів навчання 
здобувачів вищої освіти, насамперед 
через наявність наукових публікацій, 
навчальних посібників, підручників, 
монографій за темами, дотичними до 
назв ОК та участі в міжнародних 
конференціях. У звіті ЕГ, на основі 
наданих ННЦ документів, 
зазначається, що 63 викладача мають 
сертифікати про володіння 
англійською мовою. Але у систему 
завантажені  сертифікати викладачів, 
які не представлені у таблиці 2 
Зведена інформація про викладачів 
ОП. 
 
6.2. Процедури конкурсного добору 
викладачів є прозорими і дають 
можливість забезпечити потрібний 
рівень їхнього професіоналізму для 
успішної реалізації освітньої програми. 
 
Процедури конкурсного добору 
викладачів регулюються Порядком 
конкурсного відбору на посади НПП 
у КНУТШ 
(http://senate.univ.kiev.ua/?p=1863),), 
є прозорими та включають оцінку 
професійного рівня претендента за 
наявністю відповідної кваліфікації, 
наукового ступеня та вченого звання, 
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також враховуються документи про 
підвищення кваліфікації, 
стажування, сертифікати, що 
підтверджують знання англійської 
мови, кількість публікацій, внесених 
до наукометричних баз тощо. 
Оголошення про проведення 
конкурсу, термін та умови його 
проведення публікуються в 
друкованих засобах масової 
інформації. 
 
6.3. Заклад вищої освіти залучає 
роботодавців до організації та 
реалізації освітнього процесу. 
 
У відомостях СО та звіті ЕГ доведено, 
що заклад вищої освіти залучає 
роботодавців до організації та 
реалізації освітнього процесу: ОП 
широко співпрацює з 
роботодавцями, як на етапах 
проектування ОП, так і при її 
реалізації – забезпечення ОК, через 
залучення висококваліфікованих 
фахівців – практиків,  роботи у складі 
ЕК, практичної підготовки студентів 
через укладання договорів з НДУ 
НАНУ та АМНУ щодо проходження 
студентами виробничої та 
переддипломної практик, виконання 
курсових та кваліфікаційних робіт. 
Положення про Ради роботодавців у 
КНУТШ (https://cutt.ly/XU8u7H7) 
унормовує взаємодію з 
роботодавцями, в ННЦ  також 
сформовано Експертну раду 
роботодавців. 
 
6.4. Заклад вищої освіти залучає до 
аудиторних занять професіоналів-
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практиків, експертів галузі, 
представників роботодавців. 
 
Заклад вищої освіти залучає до 
аудиторних занять професіоналів-
практиків, експертів галузі, 
представників роботодавців. Так, 
заступник директора з наукової 
роботи Інституту біохімії ім. О.В. 
Палладіна НАНУ, д.б.н., професор, 
академік НАН України Костерін С.О. 
залучений до викладання 
обов’язкового ОК  «Біофізика»; 
заступник директора з наукової 
роботи Інституту біохімії ім. 
О.В.Палладіна НАНУ, д.б.н. Колибо 
Д.В. викладає обов’язкову навчальну 
дисципліну «Імунологія». 
 
6.5. Заклад вищої освіти сприяє 
професійному розвитку викладачів 
через власні програми або у співпраці 
з іншими організаціями. 
 
У ЗВО існує система професійного 
розвитку викладачів та положення, 
що регламентують цю процедуру. 
НПП мають можливість 
професійного розвитку за рахунок 
реалізації права на академічну 
мобільність, а також за 
розробленими КНУТШ програмами. 
Експертною групою підтверджено, 
що низка викладачів ОП проходили 
стажування у інших закладах, 
зокрема проф. Сиволоб А.В., доц. 
Афанасьєва К.С. пройшли 
підвищення кваліфікації в ДУ «Ін-т 
харчової біотехнології та геноміки 
НАНУ», доц. Панюта О.О., ас. 
Смірнов О.Є. – в Ін-ті ботаніки 
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ім.М.Г.Холодного НАНУ; Трохимець 
В.М. - Advanced Training in European 
Universities of Slovakia-Hungary- 
Austria. 
 
6.6. Заклад вищої освіти стимулює 
розвиток викладацької майстерності. 
 
Наявні документи, що регулюють 
відповідні механізми, а саме 
Положення про заохочувальні 
відзнаки КНУТШ 
(https://cutt.ly/ZVsysDi), Положення 
про стимулювання співробітників 
КНУТШ за результатами наукової 
діяльності» (наказ ректора № 71-32 
від 31.01.2014р.) 
(https://science.knu.ua/documents/nor
mative_base/). Розвиток 
викладацької майстерності у ЗВО 
стимулюється через систему 
матеріального і морального 
заохочення та комплексу 
організаційних заходів щодо 
сприяння зростання її рівня. На 
основі опитування здобувачів, 
пропозицією кафедр, поданням 
Інституту/Університету проводиться 
конкурс «Найкращий викладач 
року», за результатами якого 
найкращим НПП Інституту вручають 
Подяки та Грамоти. 

 
Слабкі сторони, недоліки та рекомендації 
щодо удосконалення у контексті Критерію 
6: 
Відсутні. 

   

Рівень відповідності Критерію 6. 
Рівень А 
Обґрунтування рівня відповідності 
Критерію 6: 
Критерій відповідає поставленим 
кваліфікаційним вимогам за всіма 

Університет повністю погоджується з 
оцінкою ЕГ відповідності ОП Критерію 6 
на рівні А. 

 Університет повністю 
погоджується з оцінкою ГЕР 
відповідності ОП Критерію 6 на 
рівні А. 
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підкритеріями. ЕГ відмічає, як взірцеві,  
проведення підвищення кваліфікації НПП за 
власне створеними програмами, а також 
можливість забезпечення вибору здобувачам 
мови викладання ряду освітніх компонент. 

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси 
Сильні сторони та позитивні практики у 
контексті Критерію 7: 
Сильними сторонами освітнього процесу за 
даною ОП є матеріально-технічне забезпечення 
та достатньо розвинена інфраструктура ЗВО, а 
саме наявність сучасних лабораторій, 
мультимедійного обладнання та необхідної 
літератури у вільному доступі для здобувачів ВО 
та НПП. Безкоштовний доступ здобувачів ВО та 
НПП до інформаційних ресурсів та 
інфраструктури ЗВО. Активна участь 
студентського самоврядування та здобувачів у 
благодійності. 

 Рівень відповідності  
(експертна група) 
Рівень В 
Рівень відповідності  
(ГЕР) 
Рівень В 

 
7.1. Фінансові та матеріально-технічні 
ресурси (бібліотека, інша 
інфраструктура, обладнання тощо), а 
також навчально-методичне 
забезпечення освітньої програми 
гарантують досягнення визначених 
освітньою програмою цілей та 
програмних результатів навчання. 
 
Погоджуємось з висновком експертної 
групи, що фінансові, матеріально-
технічні ресурси та навчально-
методичне забезпечення даної ОНП є 
достатніми та сприяють досягненню 
цілей та програмних результатів 
навчання. Приміщення, де проходить 
навчальний процес за даною ОП, 
забезпечені лекційними аудиторіями 
зі стаціонарним мультимедійним 
оснащенням, навчальними, 
навчально-науковими та науково-
дослідними лабораторіями з 
відповідним обладнанням, яке 
періодично оновлюється. ННЦ має у 
своєму розпорядженні 7 комп'ютерних 
класів, є інтерактивні дошки, гарнітура 
віртуальної реальності та сучасна 
навчальна лабораторія мікроскопії. 
Також у реалізації ОП беруть участь 
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такі підрозділи ННЦ: ботанічний сад 
імені академіка О.В. Фоміна, 
Канівський природний заповідник, 
зоологічний музей, інформаційно-
обчислювальний центр. 
 
7.2. Заклад вищої освіти забезпечує 
безоплатний доступ викладачів і 
здобувачів вищої освіти до відповідної 
інфраструктури та інформаційних 
ресурсів, потрібних для навчання, 
викладацької та/або наукової 
діяльності в межах освітньої програми. 
 
Лабораторна та бібліотечна 
інфраструктури КНУ імені Тараса 
Шевченка надається здобувачам вищої 
освіти на безоплатній основі. 
Реалізація потреб викладачів та 
здобувачів вищої освіти здійснюється 
також шляхом використання 
електронних освітніх ресурсів та 
платформ (Triton, Zoom, Meet, 
Classtime, You Tube тощо), 
використання Wi-Fi, електронних 
ресурсів бібліотеки. Здобувачі ВО 
мають можливість реалізувати свій 
творчий потенціал за допомогою 
коворкінгу, також туристичного клубу 
«Університет», Молодіжного центру 
культурно естетичного виховання, 
серед учасників якого є студенти даної 
ОП. Здобувачі ВО мають можливість 
підвищити свій рівень мовної 
компетентності. Задля виявлення 
потреб і інтересів здобувачів освіти 
проводяться щорічні опитування 
UNIDOS, що охоплюють весь 
Університет. 
 
7.3. Освітнє середовище є безпечним 
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для життя і здоров’я здобувачів вищої 
освіти, що навчаються за освітньою 
програмою, та дає можливість 
задовольнити їхні потреби та інтереси. 
 
Освітнє середовище ЗВО є безпечним і 
комфортним та дозволяє 
задовольнити потреби учасників 
освітнього процесу. Стратегічний план 
розвитку КНУТШ на період 2018-2025 
рр, містить заходи з соціально-
педагогічного супроводу для 
забезпечення сприятливих умов 
навчання. Дотримання усіх санітарно-
гігієнічних норм, правил пожежної 
безпеки (в лабораторіях наявні 
вогнегасники) забезпечує безпечність 
освітнього середовища для життя та 
здоров’я студентів на НПП. У КНУ 
імені Тараса Шевченка функціонує 
Університетська клініка, Інститут 
психіатрії та Психологічна служба, 
куди за необхідності можуть 
звернутися студенти. Здобувачі освіти 
мають можливість відвідувати 
спортивні секції кафедри фізичного 
виховання Навчально-спортивного 
комплексу ЗВО. За воєнного стану 
працює система цівільної оборони, 
забезпечена постійна технічна 
готовність споруд цивільного захисту 
для укриття учасників освітнього 
процесу, унормована кількість осіб, що 
одночасно перебувають у навчальному 
корпусі. 
 
7.4. Заклад вищої освіти забезпечує 
освітню, організаційну, інформаційну, 
консультативну та соціальну 
підтримку здобувачів вищої освіти, що 
навчаються за освітньою програмою. 
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ЗВО на високому рівні забезпечує 
освітню, організаційну, інформаційну, 
консультативну та соціальну 
підтримку здобувачів і викладачів на 
основі відкритості та демократичного 
ставлення. Для цього в університеті є 
Відділ академічної мобільності, Відділ 
сприяння працевлаштуванню та роботі 
з випускниками, спорткомплекс, 
Молодіжний центр культурно-
естетичного виховання, Центр 
комунікацій, Наукове товариство 
студентів та аспірантів. На сайті 
КНУТШ наявна актуальна інформація 
про адміністрацію ЗВО, структурні 
підрозділи, різні сфери життя 
Університету, студентське дозвілля, 
нарахування стипендій, рейтингові 
списки, анонси подій, нормативно-
правова база забезпечення освітнього 
процесу тощо. В ННЦ «Інститут 
біології та медицини» функціонує 
«Гаряча лінія» куди можна звернутися 
за консультацією. 
 
7.5. Заклад вищої освіти створює 
достатні умови щодо реалізації права 
на освіту для осіб з особливими 
освітніми потребами, які навчаються 
за освітньою програмою. 
 
В КНУ імені Тараса Шевченка 
розроблені документи, які 
регламентують створення умов для 
реалізації права на освіту особами з 
особливими освітніми потребами: 
«Порядок супроводу (надання 
допомоги) осіб з інвалідністю та інших 
маломобільних груп населення у КНУ 
імені Тараса Шевченка» 
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(https://cutt.ly/NfJu23X), Концепція 
розвитку інклюзивної освіти 
«Університет рівних можливостей» 
(https://cutt.ly/EfJu873), також ці 
питання регламентуються Статутом та 
Стратегічним планом розвитку. 
Особам з особливими освітніми 
потребами надано право вибору форм 
навчання під час вступу до 
Університету з використанням 
технологій, що враховують обмеження 
життєдіяльності, зумовлені станом 
здоров’я. Корпуси, де відбувається 
навчання за ОП, обладнані ліфтами, 
наявний піднімальний механізм для 
осіб із обмеженими фізичними 
можливостями. У ННЦ забезпечено 
доступність прилеглої до будівлі 
території, виконуються умови 
безперешкодного і зручного 
пересування по вулиці до корпусу 
ННЦ та в приміщеннях будівлі. У звіті 
ЕГ та у відповіді ЗВО зазначено, 
Університетом розпочато будівництво 
пандусів для осіб із особливими 
освітніми потребами, що навчаються в 
Інституті. Експертною групою під час 
інтерв'ювання з'ясувано, що на даній 
ОП немає осіб з особливими освітніми 
потребами. 
 
7.6. Наявні чіткі і зрозумілі політика та 
процедури вирішення конфліктних 
ситуацій (зокрема пов’язаних із 
сексуальними домаганнями, 
дискримінацією та/або корупцією 
тощо), які є доступними для всіх 
учасників освітнього процесу та яких 
послідовно дотримуються під час 
реалізації освітньої програми. 
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У ЗВО створена чітка і зрозуміла 
процедура вирішення конфліктних 
ситуацій, що закріплено Положенням 
про організацію освітнього процесу у 
Київському національному 
університеті імені Тараса Шевченка 
(https://cutt.ly/NCEfdnn), Порядком 
вирішення конфліктних ситуацій у 
ЗВО  (https://cutt.ly/MU8YKn5), 
Порядком запобігання та протидії 
дискримінації, булінгу, гендерно- 
обумовленому насильству в КНУТШ 
(https://cutt.ly/CVspsFD), Етичним 
кодексом  (https://cutt.ly/PU8Yns2). 
Моніторинг конфліктів проводиться 
методами індивідуальної бесіди, 
опитування, тестування, розгляду 
звернень до адміністрації, гарантів ОП. 
На навчальній платформі "Прометеус" 
в Університеті створено безкоштовний 
навчальний онлайн-курс "Конфлікт 
інтересів: треба знати!" 
(https://cutt.ly/yU8UdtP). Під час 
періоду сесії в Університеті функціонує 
консультативний телефон 
«Зимова/літня екзаменаційна сесія», в 
ННЦ «Інститут біології та медицини» 
– постійно діюча «Гаряча лінія». Але 
ЕГ відмітила, що під час інтерв'ювання 
з'ясувалося, що деякі звернення, які 
надходили від здобувачів, не були 
взяті до уваги. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Щодо ремарки «Але ЕГ відмітила, 
що під час інтерв'ювання з'ясувалося, 
що деякі звернення, які надходили від 
здобувачів, не були взяті до уваги.» : 
В звіті ЕГ (п.6. Критерію 7) зазначено: 
«В Університеті політика та 
процедури врегулювання 
конфліктних ситуацій 
регламентуються наступними 
документами: Положення про 
організацію освітнього процесу у ЗВО 
(https://cutt.ly/NCEfdnn), Правила 
внутрішнього розпорядку 
Університету 
(https://cutt.ly/RU8Yjym), Етичному 
кодексі університетської спільноти 
(Параграф 4, https://cutt.ly/PU8Yns2). 
Також Вчена рада Університету 
схвалила Порядок вирішення 
конфліктних ситуацій у ЗВО 
(https://cutt.ly/MU8YKn5) та Порядок 
запобігання та протидії 
дискримінації, булінгу, гендерно-
обумовленому насильству в КНУТШ 
(https://cutt.ly/CVspsFD). Питання, 
які стосуються порушення правил 
академічної доброчесності 
регламентуються Положенням про 
Постійну комісію Вченої ради з 
питань етики КНУТШ 
(https://cutt.ly/yU8YBSm). Також у 
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рамках освітнього процесу КНУТШ 
керується такими документами, а 
саме: Повідомленням про корупцію, 
Антикорупційною програмою 
КНУТШ (https://cutt.ly/JU8UcT1), 
Актами антикорупційного 
законодавства 
(https://www.univ.kiev.ua/official/prev
enting-corruption/#p3) та Заходами 
щодо запобігання та протидії 
корупції  (https://cutt.ly/jU8Ugsg). 
Повідомити про корупцію можна 
електронним листом на адресу: 
anticor@univ.kiev.ua або письмово за 
адресою: 01601, м. Київ, вул. 
Володимирська, 60. На навчальній 
платформі "Прометеус" в 
Університеті створено 
безкоштовний навчальний онлайн-
курс "Конфлікт інтересів: треба 
знати!" (https://cutt.ly/yU8UdtP). Під 
час бесіди із фокус-групою 
з'ясувалося, що студентський 
парламент сприяє вирішенню 
конфліктних ситуацій. Здобувачі 
також у свою чергу можуть 
звернутися за допомогою до 
юридичного відділу ЗВО. Варто 
зазначити, що під час періоду сесії в 
Університеті функціонує 
консультативний телефон 
«Зимова/літня екзаменаційна сесія», 
в ННЦ «Інститут біології та 
медицини» – постійно діюча «Гаряча 
лінія» (тел. (044) 239 32 50, 
https://cutt.ly/xU8U3Ph).» 

Слабкі сторони, недоліки та рекомендації 
щодо удосконалення у контексті Критерію 
7: 
Для покращення необхідних умов для осіб із 
особливими освітніми потребами ЕГ рекомендує 
встановити пандус у гуртожитку де проживають 

Рекомендація 8 «Для покращення необхідних 
умов для осіб із 
особливими освітніми потребами ЕГ 
рекомендує встановити пандус у гуртожитку 
де проживають здобувачі даної ОП» є 
надмірною, 
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здобувачі даної ОП, а також покращити деякі 
побутові умови для проживання студентів, а 
саме: закупити кухонні столи та встановити 
справні пральні машини, адже в ході бесіди 
вияснилося, що здобувачі користуються 
пральними машинами із сусідніх гуртожитків. 
ЕГ рекомендує звернути увагу на звернення, які 
надходять зі сторони здобувачів. 

оскільки, що підкреслено у звіті ЕГ, 
Університетом розпочато, не 
дивлячись на складність поточної ситуації з 
фінансування, будівництво 
пандусів для осіб із особливими освітніми 
потребами, що навчаються в Інституті. 
 
Пропонуємо ГЕР не зважати на цю 
рекомендацію. 
 
Рекомендація 9. «покращити деякі побутові 
умови для проживання 
студентів, а саме: закупити кухонні столи та 
встановити справні 
пральні машини» не може вважатися слабкою 
стороною/недоліком ОП 
та послуговуватись зниженню оцінки ОП за 
даним Критерієм. 
Університет активно працює по забезпеченню 
ефективної та якісної 
роботи інфраструктури Студмістечка у цілому, та 
окремих гуртожитків 
зокрема, у тому числі по забезпеченню 
побутових умов здобувачів освіти на рівні 
європейських стандартів (інфраструктура: 
https://biomed.knu.ua/infrastruktura.html ;умови 
проживання: 
https://biomed.knu.ua/umovy-prozhyvannia.html ; 
дозвілля: 
https://biomed.knu.ua/dozvillia.html ). Поточні 
ремонти, оновлення 
меблів, заміна оснащення, у тому числі й кухонь 
та санвузлів – це задачі відповідних служб 
Студмістечка, що вирішуються з урахуванням 
відповідного фінансування та у відповідності до 
встановленої черговості. 
Однак робота у цьому напрямку ведеться 
постійно. 
 
Пропонуємо ГЕР не зважати на цю 
рекомендацію. 

Рівень відповідності Критерію 7. 
Рівень В 
Обґрунтування рівня відповідності 
Критерію 7: 
Наявність достатніх фінансових та матеріально-
технічних ресурсів для реалізації ОП. Достатньо 
розвинена інфраструктура ЗВО є сильними 
сторонами. Проте окремі позиції в межах 
критерію мають потенціал для покращення. ЕГ 
відмічає, що підкритерії 7.1,7.2,7.3,7.4 критерію 

 З огляду на наведену в звіті ЕГ високу 
оцінку ОП за Критерєм 7. 
«Освітнє середовище та матеріальні 
ресурси», відсутність зауважень, 
недоцільність наданих рекомендацій, 
вважаємо абсолютно безпідставним 
зниження оцінки за даним 
критерієм до В. 
 
Вважаємо оцінка за Критерієм 7 

 Університет підкреслює свою 
чітко окреслену позицію – за 
рівнем відповідності Критерію 
7 ОП заслуговує бути оціненою 
на рівні А: 
ГЕР не висунула жодного 
аргументованого / 
об’єктивного зауваження. 
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цілком відповідають вимогам, а п. 7.5, 7.6 ‒ 
частково. Зокрема, доцільним є покращення 
деяких побутових умов в гуртожитку №9 та 
встановлення пандусу. Можна зазначити, що 
виявлені недоліки не є критичними і можуть 
бути усунені. Зважаючи на вищевказані сильні 
сторони експертна група дійшла висновку, що 
заявлена на акредитацію ОП відповідає рівню В 
за Критерієм 7. 

об’єктивно відповідає рівню 
А. 

 

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми 
Сильні сторони та позитивні практики у 
контексті Критерію 8: 
В Університеті позитивною є практика 
працевлаштування здобувачів та  випускників за 
спеціальністю. Перевагою є допомога 
роботодавців у працевлаштуванні випускників 
та  проходженні практики. 

 Рівень відповідності  
(експертна група) 
Рівень В 
Рівень відповідності  
(ГЕР) 
Рівень В 

 
8.1. Заклад вищої освіти послідовно 
дотримується визначених ним 
процедур розроблення, затвердження, 
моніторингу та періодичного 
перегляду освітньої програми. 

 
Розроблення, затвердження, 
моніторинг та періодичний перегляд 
ОП відбувається згідно із визначеною 
загальноінституційною політикою та 
процедурами внутрішнього 
забезпечення якості вищої освіти та 
регламентуються Положенням про 
організацію освітнього процесу у КНУ 
імені Тараса Шевченка 
(https://cutt.ly/NCEfdnn), Наказом 
ректора від 05.03.2018р. за №158-32 
«Про затвердження тимчасового 
порядку розроблення, розгляду і 
затвердження освітніх (освітньо-
професійних, освітньо-наукових) 
програм» (https://cutt.ly/6U8PV8N), 
Наказом ректора від 11.08.2017р. за 
№729-32 «Про запровадження в 
освітній та інформаційний процес 
форм опису освітньо професійної 
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(освітньо-наукової) програми, 
структурних вимог до інформаційного 
пакету, форм робочої навчальної 
програми дисципліни і форми 
представлення інформації про 
кваліфікацію науково-педагогічного 
працівника» (з додатками) 
(https://cutt.ly/qU8PMX8), Наказом 
ректора «Про затвердження 
Тимчасового порядку розгляду 
пропозицій щодо внесення змін до 
описів ступеневих освітніх програм» 
від 08.07.2019р. за №601-32 
(https://cutt.ly/MU8P9Lu), 
Положенням про систему 
забезпечення якості освіти та 
освітнього процесу в КНУ імені Тараса 
Шевченка (https://cutt.ly/AU8Ob63). 
Моніторинг ОП здійснюється на двох 
рівнях: локальному (гарантом та 
членами робочої групи ОП) та 
загальноуніверситетському (відділом 
забезпечення якості освіти ЗВО). 

 
8.2. Здобувачі вищої освіти 
безпосередньо та через органи 
студентського самоврядування 
залучені до процесу періодичного 
перегляду освітньої програми та інших 
процедур забезпечення її якості як 
партнери. Позиція здобувачів вищої 
освіти береться до уваги під час 
перегляду освітньої програми. 

 
Відповідно до Статуту ЗВО 
(http://www.univ.kiev.ua/pdfs/statut/sta
tut-22-02-17.pdf) та Положення про 
організацію освітнього процесу 
(https://cutt.ly/NCEfdnn) здобувачі ВО 
мають бути залучені до процесу 
періодичного перегляду та 
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моніторингу ОП Біологія. 
представники органів студентського 
самоврядування входять до складу 
НМК, вченої ради ННЦ, НМР та 
Вченої ради Університету, та можуть 
приймати участь щодо організації 
освітнього процесу його перегляду чи 
оновлення. У відомостях про 
самооцінювання зазначено, що 
пропозиції здобувачів освіти були 
враховані при формуванні нових тем 
лекцій/практичних/лабораторних 
занять (актуалізовані на основі 
результатів анкетування). 
Документально підтверджено  
(протокол 1 від 02.10.20р. засідання 
проєктної групи), що за ініціативи 
здобувачів освіти була внесена зміна у 
блок професійно-орієнтованих 
дисциплін «Цитологія та гістологія», а 
саме введена дисципліна «Часова 
організація біологічних систем». В 
протоколі ухвалено введення даної ОК 
на заочний сегмент ОП Біологія ОР 
Бакалавр. Аналіз НП показав, що дана 
ОК введена в НП 2021 року як в 
заочну, так і в денну форму навчання. 
У НП 2022 р. ОК «Часова організація 
біологічних систем» відсутня. 
Експертною групою відмічено, що під 
час бесіди із фокус-групою з’ясувалося, 
що студенти частково залучені до 
процесу періодичного перегляду даної 
ОП та інших процедур забезпечення її 
якості. 

 
8.3. Роботодавці безпосередньо та/або 
через свої об’єднання залучені до 
процесу періодичного перегляду 
освітньої програми та інших процедур 
забезпечення її якості як партнери. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Відповідь на зауваження «…за 
ініціативи здобувачів освіти була 
внесена зміна у блок професійно-
орієнтованих дисциплін «Цитологія 
та гістологія», а саме введена 
дисципліна «Часова організація 
біологічних систем». В протоколі 
ухвалено введення даної ОК на 
заочний сегмент ОП Біологія ОР 
Бакалавр. Аналіз НП показав, що 
дана ОК введена в НП 2021 року як в 
заочну, так і в денну форму навчання. 
У НП 2022 р. ОК «Часова організація 
біологічних систем» відсутня.» 
надана Університетом вище, у 
коментарях до зауваження за п.1.2.  
Критерію 1.  
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За запитом експертів надано 
інформацію щодо пропозицій від 
роботодавців, чим підтверджується їх 
участь в перегляді ОП «Біологія». У 
відомостях про самооцінювання та 
звіті ЕГ зазначено, що пропозиції 
враховано. Ця інформація відсутня і 
відкритому доступі, хоча у «Положенні 
про Ради роботодавців у Київському 
національному університеті імені 
Тараса Шевченка» 
(https://cutt.ly/BUEkyFK) у п. 4.7 
зазначено, що секретар Ради 
роботодавців «готує протоколи 
засідань РР», а в п. 7.10 вказується на 
те, що «інформаційні матеріали (план 
роботи, звіти щодо експертизи ОП 
тощо) щодо діяльності Експертної 
ради оприлюднюються на сайті 
відповідного факультету/інституту або 
в інший спосіб». У звіті ЕГ також 
зазначено той факт, що роботодавці не 
є дуже обізнаними в проходженні 
анкетувань щодо перегляду даної ОП. 

 
8.4. Наявна практика збирання, 
аналізу та врахування інформації щодо 
кар’єрного шляху випускників 
освітньої програми. 
 
ЗВО та ННЦ мають досвід зворотного 
зв’язку з випускниками з метою 
підтримки, в тому числі допомоги в 
працевлаштуванні, аналізу їх 
кар’єрного шляху та залучення до 
співпраці. 
 
8.5. Система забезпечення якості 
закладу вищої освіти забезпечує 
вчасне реагування на виявлені 

 
 
 
Щодо зауваження «За запитом 
експертів надано інформацію щодо 
пропозицій від роботодавців, чим 
підтверджується їх участь в 
перегляді ОП «Біологія». У 
відомостях про самооцінювання та 
звіті ЕГ зазначено, що пропозиції 
враховано. Ця інформація відсутня і 
відкритому доступі…» 
повідомляємо таке:  
 
З метою забезпечення якісної 
професійної підготовки за 
спеціальностями фахівців в ННЦ 
«Інститут біології та медицини» на 
основі співробітництва із 
зацікавленими 
підприємствами/організаціями – 
партнерами та у відповідності до 
Положення про ради роботодавців у 
Київському національному 
університеті імені Тараса Шевченка в 
Інституті сформовані Експертні ради 
роботодавців за спеціальностями 
101 «Екологія»; 206 «Садово-паркове 
господарство» та за групами 
спеціальностей 091 «Біологія», 162 
«Біотехнології та біоінженерія»; 
224 «Технології медичної діагностики 
та лікування», 222 «Медицина», 
остаточні узгодження процедури 
формування відбулися у грудні 2021 
року.  
Не дивлячись на очевидні (об’єктивні і 
зрозумілі кожному) ускладення з 
ефективним наповненням 
інформаційного поля, що виникли не 
лише за ОП, а в усій країни у цілому, 
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недоліки в освітній програмі та/або 
освітній діяльності з реалізації 
освітньої програми. 

 
 

У КНУ імені Тараса Шевченка 
процедури для вчасного реагування та 
виявлення недоліків в освітній 
програмі, розподіл відповідальності 
між різними структурними 
підрозділами в контексті здійснення 
процесів і процедур внутрішнього 
забезпечення якості освіти детально 
описані у Положенні про систему 
забезпечення якості освіти та 
освітнього процесу 
(https://cutt.ly/yU7rqxC). Усі необхідні 
нормативні положення є 
закріпленими в Статуті ЗВО 
(https://cutt.ly/tU7rjs3), Положенні про 
організацію освітнього процесу 
(https://cutt.ly/NCEfdnn), 
Стратегічному плані розвитку 
КНУТШУ (https://cutt.ly/FU7rEPR), 
Програмі заходів із забезпечення 
якості освіти в ЗВО 
(https://cutt.ly/gU7rSFV). 

 
8.6. Результати зовнішнього 
забезпечення якості вищої освіти 
(зокрема зауваження та пропозиції, 
сформульовані під час попередніх 
акредитацій) беруться до уваги під час 
перегляду освітньої програми. 

 
ЕГ у ході бесіди із гарантом ОП 
з`ясувано, що скарги та зауваження 
щодо освітньої діяльності за даною ОП 
з моменту останньої процедури 
акредитації не було. ННЦ «Інститут 
біології та медицини» певною мірою 

Інститут сформував на своєму 
офіційному сайті сторінку «Експертні 
ради роботодавців», читко визачивши, 
що Експертні ради є частиною системи 
внутрішнього забезпечення якості 
вищої освіти Університету на рівні 
Інституту, окресливши їхні функції 
(https://cutt.ly/L1mjodJ ), предствив 
склад Експернтих рад 
(https://cutt.ly/k1mjvZt), навіть за 
складних умов сьогодення продовжує 
програму кар’єрного консультування 
«Ваш успішний кар’єрний старт 
починається з нами» 
(https://biomed.knu.ua/news/announce
ments-of-events/4168-do-uvagi-
zdobuvachiv-osviti-v-nnts-institut-
biologiji-ta-meditsini-prodovzhuetsya-
programa-kar-ernogo-konsultuvannya-
vash-uspishnij-kar-ernij-start-
pochinaetsya-z-nami-5.html;  
https://biomed.knu.ua/news/announce
ments-of-events/4059-do-uvagi-
zdobuvachiv-osviti-v-nnts-institut-
biologiji-ta-meditsini-prodovzhue-
robotu-programa-kar-ernogo-
konsultuvannya-vash-uspishnij-kar-ernij-
start-pochinaetsya-z-nami-2.html ) 
На додаток, зауважимо, що 
підкреслено самою ГЕР: 
«інформаційні матеріали    щодо 
діяльності Експертної ради 
оприлюднюються на сайті 
відповідного 
факультету/інституту або в 
інший спосіб». 
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врахував рекомендації та зауваження, 
які були надані при проходженні 
акредитаційної експертизи ОПП 17481 
Біологія за другим (магістерським) 
рівнем вищої освіти, спеціальність 091 
- Біологія та ОПП 1533 Екологія за 
першим (бакалаврським) рівнем 
(рівень ВО Бакалавр, спеціальність 101 
– Екологія), тому проектною групою 
була підготовлена нова редакція опису 
ОП Біологія 2021р. 
(https://biomed.knu.ua/images/stories/
Napryamy_pidgotovky/Biologiya/Opis_n
apryamku/edition/2021_OP_Biologiya_ 
OR_Bakalavr_new_compressed.pdf), в 
якій був переглянутий зміст із 
урахуванням представлених в даній 
ОП компетентностей та ПРН; також 
було змінено НРК з 7 на 6 та 
оптимізовано перелік ОК. 

 
8.7. В академічній спільноті закладу 
вищої освіти сформована культура 
якості, що сприяє постійному розвитку 
освітньої програми та освітньої 
діяльності за цією програмою. 

 
В академічній спільноті ЗВО 
сформована культура якості освіти, що 
сприяє розвитку ОП та освітньої 
діяльності за даною ОП, також 
створено Відділ забезпечення якості 
освіти, який розробляє пропозиції з 
удосконалення процедур забезпечення 
якості освіти, здійснює моніторинг 
якості ОП, контроль виконання 
положень, що унормовують процедури 
забезпечення якості освіти. 

 
 

Слабкі сторони, недоліки та рекомендації Дякуємо за рекомендацію, водночас вважаємо   
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щодо удосконалення у контексті Критерію 
8: 
Беручи до уваги прагнення ЗВО до покращення 
якості, експертна група рекомендує посилити 
вимоги щодо формальних процедур, пов’язаних 
з реалізацією ОП: залучити роботодавців до 
проведення анкетувань щодо реалізації ОП 
Біологія та посилити залучення здобувачів у 
перегляді та вдосконаленні даної ОП. 

що і Університет 
загалом і Інститут зокрема демонструють 
високий рівень залучення зазначених груп 
стейкхолдерів до реалізації процедур 
забезпечення якості освіти (детально – у 
коментарях Університету стосовно слабких 
сторін, недоліків та рекомендацій щодо 
удосконалення у контексті Критерію 1). 
Додатково, в звіті ЕГ (підкритерій 2 Критерію 9) 
відзначено «ННЦ не 
пізніше ніж за місяць до затвердження ОП 
оприлюднює на своєму офіційному сайті 
відповідний проєкт 
(https://biomed.knu.ua/images/stories/Napryam
y_pidgotovky/Biologiya/ 
Opis_napryamku/Edit/2022_OP_Biologiya_OR_
Bakalavr_proekt_compr 
essed.pdf) з метою отримання зауважень та 
пропозицій зі сторони 
стейкхолдерів. У розділі «Моніторинг 
освітньої діяльності за ОП» 
(https://cutt.ly/hU7ahpd) можна ознайомитися 
із проєктом освітньої 
програми та пройти онлайн-анкетування 
(https://forms.gle/gWj2g1WbtRHDGvLe9). 
Також пропозиції чи 
зауваження щодо ОП можна висловити за 
допомогою офіційного 
звернення від здобувачів чи інших зацікавлених 
осіб, що було 
підтверджено на онлайн-бесіді із гарантом». 
 
Пропонуємо ГЕР не зважати на цю 
рекомендацію. 
 
На додаток ми маємо сказати наступне. 
Університет завжди намагався бути серед 
флагманів ЗВО України в 
питаннях з розбудови внутрішньої системи 
забезпечення якості освіти. 
Діяльність нашого ЗВО у цілому, його окремих 
структурних підрозділів, 
зокрема Інституту, наочно доводять 
ефективність, дієвість даної системи 
(https://biomed.knu.ua/ukreducational-
program/systema-zabezpechenniaiakosti- 
osvity/systema-zabezpechennia-iakosti-osvity.html 
на всіх її рівнях. 
До прикладу – 
Студпарламент Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка 
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http://sp.knu.ua/ ; 
Кафедри ННЦ «Інститут біології та медицини» 
https://biomed.knu.ua/institute-
activity/educational/kafedry.html ; 
Адміністрація ННЦ «Інститут біології та 
медицини» 
https://biomed.knu.ua/about-
ibmknu/administration.html ; 
Вчена рада ННЦ «Інститут біології та 
медицини» https://biomed.knu.ua/about-
ibmknu/vchena-rada/sklad.html ; 
Науково-методична комісія Інститут 
https://biomed.knu.ua/aboutibmknu/ 
naukovo-metodychna-komisiia/napriamy-
diyalnosti.html ). 
Відділ академічної мобільності Київського 
національного університету 
імені Тараса Шевченка 
http://mobility.univ.kiev.ua/?page_id=1703&lang=
en ; 
Вчена рада Університету 
http://senate.univ.kiev.ua/?p=86 тощо. 
 
Університетом/Інститутом розроблено, з 
урахуванням передового європейського досвіду, 
нормативні документи, що унормовують різні 
аспекти освітньої діяльності 
(https://biomed.knu.ua/aboutibmknu/ 
naukovo-metodychna-komisiia/dokumenty/baza-
vnutrishnikhdokumentiv- 
mnk.html ). 
На рівні Університету та Інституту регулярно 
проводяться відкриті 
зустрічі/тренінги/круглі столи з питань 
забезпечення якості освіти, 
впроваджені сертифіковані програми 
підвищення кваліфікації з різних 
питань освітньої діяльності і для різних 
категорій учасників освітнього 
процесу: гарантів ОП, заступників 
деканів/директорів, голів НМК, 
науково-педагогічних працівників. 
Розроблені дієві механізми імплементації в 
освітню діяльність нових положень/алгоритмів, 
ефективно функціонує система 
моніторингу/контролю як на рівні Університету, 
так і на рівні Інституту 
(до прикладу, 
Моніторинг освітньої діяльності за ОП: 
https://biomed.knu.ua/ukreducational-
program/systema-zabezpechenniaiakosti- 
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osvity/monitorynh-iakosti-osvitnoi-diialnosti-za-
op/yakist-osvitnoidiialnosti- 
za-op.html ; 
https://biomed.knu.ua/ukreducational-
program/systema-zabezpechenniaiakosti- 
osvity/monitorynh-iakosti-osvitnoi-diialnosti-za-
op/obhovorenniaop. 
html; 
Відкриті лекції: https://biomed.knu.ua/about-
ibmknu/naukovometodychna- 
komisiia/ogoloshennya/vidkryti-lektsii.html ; 
Відкриті зустрічі із здобувачами освіти: 
- https://biomed.knu.ua/news/announcements-of-
events/3680-vidkritazustrich- 
iz-zdobuvachami-osviti-shcho-navchayutsya-za-op-
biologiya-orbakalavr- 
denna-ta-zaochna-forma-navchannya-2.html ; 
- https://biomed.knu.ua/news/announcements-of-
events/3728-vidkritazustrich- 
iz-zdobuvachami-osviti-shcho-navchayutsya-za-op-
biologiya-ormagistr- 
denna-forma-navchannya-2.html ; 
- https://biomed.knu.ua/news/announcements-of-
events/3692-vidkritazustrich- 
iz-zdobuvachami-osviti-shcho-navchayutsya-za-
oppbiotekhnologiya- 
or-bakalavr-ta-magistr-denna-forma-navchannya-
2.html 
https://biomed.knu.ua/news/announcements-of-
events/3688-vidkritazustrich- 
iz-zdobuvachami-osviti-shcho-navchayutsya-za-op-
laboratornadiagnostika- 
or-bakalavr-2.html ; 
- https://biomed.knu.ua/news/announcements-of-
events/3684-vidkritazustrich- 
iz-zdobuvachami-osviti-shcho-navchayutsya-za-op-
laboratornadiagnostika- 
or-magistr-2.html тощо. 

Рівень відповідності Критерію 8. 
Рівень В 
Обґрунтування рівня відповідності 
Критерію 8: 
Беручи до уваги прагнення ЗВО до покращення 
якості, експертна група рекомендує посилити 
вимоги щодо формальних процедур, пов’язаних 
з реалізацією ОП: залучити роботодавців до 
проведення анкетувань щодо реалізації ОП 
“Біологія” та посилити залучення здобувачів у 
перегляді та вдосконаленні даної ОП. 

З огляду на наведену в звіті ЕГ високу 
оцінку ОП за Критерєм 8. «Внутрішнє 
забезпечення якості освітньої програми», 
наявні передові практики на рівні 
Університету/Інституту, 
відсутність зауважень, вважаємо що 
програма за Критерієм 8 об’єктивно 
відповідає рівню А. 

 Університет підкреслює свою 
чітко окреслену позицію – за 
рівнем відповідності Критерію 
8 ОП заслуговує бути оціненою 
на рівні А: 
ГЕР не висунула жодного 
аргументованого / 
об’єктивного зауваження. 

 
Критерій 9. Прозорість та публічність 

Сильні сторони та позитивні практики у  Рівень відповідності   
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контексті Критерію 9: 
Відмічено бажання університету до прозорості та 
відкритості. Університет має достатню 
нормативно-правову базу, котра захищає права 
та обов’язки кожного учасника навчального 
процесу. На веб-сайті ЗВО та веб-сторінці ННЦ 
«Інститут біології та медицини» де реалізується 
ОП Біологія, оприлюднена вся необхідна 
інформація, що стосується впровадження та 
реалізації ОП. 

(експертна група) 
Рівень В 
Рівень відповідності  
(ГЕР) 
Рівень В 

 
9.1. Визначені чіткі та зрозумілі 
правила і процедури, що регулюють 
права та обов’язки всіх учасників 
освітнього процесу, є доступними для 
них та яких послідовно дотримуються 
під час реалізації освітньої програми. 
 
9.2. Заклад вищої освіти не пізніше 
ніж за місяць до затвердження 
освітньої програми або змін до неї 
оприлюднює на своєму офіційному 
вебсайті відповідний проєкт із метою 
отримання зауважень та пропозиції 
заінтересованих сторін. 
 
9.3. Заклад вищої освіти своєчасно 
оприлюднює на своєму офіційному 
вебсайті точну та достовірну 
інформацію про освітню програму 
(включаючи її цілі, очікувані 
результати навчання та компоненти) в 
обсязі, достатньому для інформування 
відповідних заінтересованих сторін та 
суспільства. 
 
Проєкт ОП «Біологія» 2022 року 
розміщений на офіційному сайті, але 
без зазначення термінів його 
обговорення. Бажано залишати 
проєкти ОП на веб-сторінці ЗВО із 
зазначенням дат початку та 
завершення громадського 
обговорення, а також висвітлювати 
результати такого обговорення. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рекомендація «Проєкт ОП 
«Біологія» 2022 року розміщений на 
офіційному сайті, але без зазначення 
термінів його обговорення. Бажано 
залишати проєкти ОП на веб-
сторінці ЗВО із зазначенням дат 
початку та завершення громадського 
обговорення, а також висвітлювати 
результати такого обговорення» є 
недоцільною. 
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Вирішення питання оприлюднення 
певних 
документів/матеріалів/інформації , у 
тому разі, ящо це не унормовано 
законодавчо, - прерогатива 
Університету. 

 
 

Слабкі сторони, недоліки та рекомендації 
щодо удосконалення у контексті Критерію 
9: 
Експертна група рекомендує розглянути 
можливість для зручності та більшої наочності 
процесу оновлення ОП розміщувати таблицю 
пропозицій на сайті ЗВО після закінчення 
громадського обговорення. 

Корисність для забезпечення якості 
рекомендації «розглянути 
можливість для зручності та більшої 
наочності процесу оновлення ОП розміщувати 
таблицю пропозицій на сайті ЗВО після 
закінчення громадського обговорення» є 
дискусійною. Такої практики немає в провідних 
університетах Німеччини і Великої Британії. . 
 
Пропонуємо ГЕР не зважати на цю 
рекомендацію. 

  

Рівень відповідності Критерію 9. 
Рівень В 
Обґрунтування рівня відповідності 
Критерію 9: 
В цілому підкритерії 9.1, 9.2 та 9.3 Критерію 9 
відповідають вимогам, що стало вирішальним 
при оцінюванні. Прозорість та публічність 
діяльності Університету віддзеркалена на його 
веб-сайті, де розміщені всі нормативно-правові 
документи, щодо діяльності ЗВО та 
впровадження освітнього процесу. З метою 
покращення та вдосконалення реалізації ОП ЕГ 
рекомендує на сайті Університету висвітлювати 
результати громадського обговорення ОП. 

   

 

До розділу 3. Рекомендації з подальшого удосконалення освітньої програми 
Критерії Рекомендації ГЕР Коментар КНУ 

Критерій 1 
Проектування та 
цілі освітньої 
програми 

Рекомендовано чітко визначити фокус програми, який би дозволив 
відрізнити її від інших програм. 

Пропонуємо зняти рекомендацію як таку, що протирічить наданій Університетом інформації та звіту 
ЕГ. 

 
 

Критерій 2 
Структура та зміст 
освітньої програми 

Рекомендовано продемонструвати та конкретизувати методи навчання, 
які сприяють набуттю соціальних навичок;  активізувати роботу у сфері 
запровадження дуальної освіти, що посилить якість та практичну 
спрямованість вищої освіти. 

1) Аналіз вакансій на ринку праці, вивчення передового досвіду, залучення стейкхолдерів на етапі 
розроблення ОП дозволило визначити необхідний комплекс soft skills для забезпечення 
функціональної грамотності майбутнього фахівця (фундамент для побудови кар’єри) та врахувати їх у 
даній ОП. У складі обов’язкових компонент ОП представлені д-ни, що забезпечують набуття soft skills – 
ОК3, ОК7, ОК11, ОК20, ОК21, ОК27, ОК28 (відповідні програмні компетентності наведені у матриці 
відповідності в описі ОП). 



Критерії Рекомендації ГЕР Коментар КНУ 

Д-ни з вибіркового блоку 2 (ВБ 2.01-2.02), зокрема «Еристика», «Риторика», «Релігієзнавство» тощо 
забезпечують оволодіння здобувачами ВО soft skills (що передбачено в ОП програмними 
компетентностями ЗК01, ЗК02, ЗК05, СК05), як і більшість д-н професійно-орієнтованих блоків: 
розвиток вміння вибудовувати професійний діалог, аргументувати точку зору, представляти 
результати наукової роботи здійснюється під час проведення семінарських/практичних занять, вміння 
працювати самостійно та в команді, здатність до саморозвитку та самовдосконалення - під час 
лабораторних занять/самостійної роботи. Поглиблення soft skills відбуваються при проходженні 
виробничої та переддипломної практики. 
Для набуття студентами soft skills у навчальному процесі використовуються як сучасні методи навчання 
(організація та здійснення навчально-пізнавальної діяльності, проблемно-пошукової, дослідницькіої, 
стимулювання та мотивації тощо), так і залучення у життя ННЦ (суспільна діяльність, участь у 
конкурсах та проєктах). 
 
Пропозиція – зняти рекомендацію. 
 
2) Університет має повне і беззаперечне право самостійно вирішувати питання вибору форми здобуття 
професійної освіти, що гарантавано правом на академічну свободу.  
Крім того, «посилення практичної спрямованості» дана ОП не потребує. ОП не лише декларує 
практичну спрямованість (навчання через практику). Університетом послідовно, чітко та 
аргументовано доведено наявність такої спрямованості та ефективність методів / підхлдів у її 
реалізації, її поступальний, прогресивний та ефективний розвиток, що підтверджено у звіті ЕГ. 
 
Пропозиція – зняти рекомендацію. 
 
 

Критерій 3. Доступ 
до освітньої 
програми та 
визнання 
результатів 
навчання  

Пропонуємо розробити та оприлюднити чіткі процедури визнання 
результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, запровадити на 
освітній програмі реальну практику визнання результатів навчання, 
отриманих у неформальній освіті. 

 
Перезарахування результатів неформальної та інформальної освіти в Університеті розпочнеться з 1-го 
семестру 2022/2023 навчального року, після набрання чинності наказу Міністерства освіти і науки 
України за №130 від 16 березня 2022 року «Про затвердження порядку визнання у вищій та фаховій 
передвищій освіті результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти». 
Університетське положення проходить етап обговорення і буде затверджене до завершення 1-го 
семестру 2022/2023 навчального року. 

Критерій 4. 
Навчання і 
викладання за 
освітньою 
програмою 

Пропонуємо звернути увагу на змістовну наповненість робочих програм 
навчальних дисциплін, підвищити інформативність РП за рахунок 
зазначення конкретних методів навчання та більш доступним описом 
критеріїв оцінювання; активніше залучати до змістовного перегляду ОП 
здобувачів вищої освіти. 

Університет аргументовано довів активну участь здобувачів освіти у процедурах забезпечення якості 
освіти у цілому, та за даною ОП зокрема. 

 
Пропозиція – зняти рекомендацію. 

 
 

Критерій 5. 
Контрольні заходи, 
оцінювання 
здобувачів вищої 
освіти та академічна 
доброчесність 

Реомендовано забезпечувати для освітніх компонент погодження 
заявлених результатів навчання та відповідних методів навчання  та 
оцінювання. Пропонується розробити Положення щодо стандартів і 
процедур дотримання академічної доброчесності, продовжувати роботу з 
дотримання принципів академічної доброчесності 

Заявлені за освітніми компонентами результати навчання досягаються із застосуванням читко 
визначених методів навчання та оцінювання, що продемонстровано під час проведення процедури 
акредитаційної експертизи та підтверджується у звіті ЕГ. Ефективність такого вибору та застосування 
підтверджено якістю кінцевого результату, позитивною оцінкою стейкхолдерами. 
Пропозиція – зняти рекомендацію. 
 

Критерій 6. Людські 
ресурси 
 

  

Критерій 7. Освітнє 
середовище та 
матеріальні ресурси 

Рекомендовано продовжувати роботи, які розпочаті або заплановані ЗВО 
в розрізі задоволення потреб осіб з особливими освітніми потребами. 

Університетом продовжується не дивлячись на складність поточної ситуації з фінансування, 
будівництво пандусів для осіб із особливими освітніми потребами, що навчаються в Інституті. 
 
Пропозиція – зняти рекомендацію. 
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Критерій 8. 
Внутрішнє 
забезпечення якості 
освітньої програми 

Пропонуємо нормалізувати процеси врахування та документування 
пропозицій стейкхолдерів. Активізувати роботу щодо 
проінформованності роботодавців з питань залучення їх до перегляду і 
оновлення робочих програм дисциплін відповідно до сучасних тенденцій 
розвитку біологічних наук 

  Роботодавці, залучені до навчального процесу, здійснюють оновлення робочих програм навчальних 
дисципілн у відповідності до встановлених Університетом правмл, так же, як і штатні НПП. 
 
Пропозиція – зняти рекомендацію. 
 
 

Критерій 9. 
Прозорість та 
публічність  
 

Продовжувати працювати над прозорістю та публічністю інформації, 
висвітлюючи її на сайті ЗВО. Дослухатись до рекомендацій ЕГ та 
оприлюднити у відкритому доступі на сторінці ННЦ зауваження та 
пропозицій всіх стейкхолдерів, їх врахування в процесі удосконалення 
ОНП. 

ЕГ у звіті окремо відмітила «високу готовність до співпраці, розуміння користі акредитаційної 
експертизи ОП, якісну підготовку робочою групою відомостей самооцінювання ОП 091 Біологія, 
швидку реакцію на запити, що значно полегшило роботу експертної групи в умовах проведення 
дистанційної акредитації.». Крім того, ЕГ визначила, що результати зовнішнього забезпечення якості 
вищої освіти (зокрема, зауваження та пропозиції, сформульовані під час попередніх акредитацій), 
беруться до уваги під час перегляду даної освітньої програми. 
 
Рекомендацію «оприлюднити у відкритому доступі на сторінці ННЦ зауваження та пропозицій 
всіх стейкхолдерів, їх врахування в процесі удосконалення ОНП.» пропонуємо зняти як недоцільну. 

 
 


