
 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ Г.С. СКОВОРОДИ 

 

УХВАЛЕНО  
Вчена рада університету  

протокол № __  

від «__» _________ 2020 р.  

ПОГОДЖЕНО  
Керівник проектної групи  

гарант освітньо-наукової програми  

зі спеціальності 091 ‒ Біологія  

доктор біол. наук, професор  

_________________ Д.В. Леонтьєв  
             (підпис)  
від «__» __________ 2020 р.  

 

 

 

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА  

ПІДГОТОВКИ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ 

ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 091 – БІОЛОГІЯ 

  

(Проєкт) 

 

третій (освітньо-науковий) 
(назва рівня вищої освіти) 

доктор філософії 
(назва ступеня, що присвоюється) 

галузь знань 09 Біологія 
 (шифр та назва галузі знань) 

спеціальність 091 Біологія 
 (код та найменування спеціальності) 

 

 

 

 

 

 

Ректор Харківського національного 

педагогічного університету  

імені Г.С. Сковороди  

________________І. Прокопенко  

від «__» ___________ 2020 р.  

 

 

 

 

 

 

Харків – 2020 



 

ЛИСТ ПОГОДЖЕННЯ 

освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії 

за спеціальністю 091 – Біологія 

 

Проректор з навчально-наукової роботи   Н. Якушко  

Проректор з наукової роботи   Ю. Бойчук  

Директор центру ліцензування,  

акредитації і контролю якості освіти  

 І. Єсьман  

Гарант освітньо програми  

(освітньо-наукової)  

 Д. Леонтьєв 

Декан факультету  Т. Маркіна 

Голова Спілки студентів та молоді  

факультету 

 _______________ 

 

 



ПЕРЕДМОВА 

ВНЕСЕНО  

кафедрами анатомії та фізіології людини імені Я.Р. Синельникова, ботаніки, 

зоології Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. 

Сковороди  

 

РЕКОМЕНДОВАНО  

Науково-методичною комісією факультету протокол №__  

від «__» ________ ___ р.  

Вченою радою факультету протокол №__ від «__» _______ ___ р.  

 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

рішенням Вченої ради університету протокол № 2 від «__» _______ ___ р.  

 

РОЗРОБЛЕНО  

проектною групою у складі: 

 

Гарант –  

Леонтьєв Д.В. ‒ доктор біол. наук, професор, завідувач кафедри ботаніки 

Члени групи:  

1. Маркіна Т.Ю. ‒ доктор біол. наук, професор, декан природничого факультету 

2. Іонов І.А. ‒ доктор с.-г. наук, професор, завідувач кафедри анатомії та  

   фізіології людини імені Я.Р. Синельникова 

3. Харченко Л.П. ‒ доктор біол. наук, професор, завідувач кафедри зоології 

4. Чаплигіна А.Б. ‒ доктор біол. наук, професор кафедри зоології 

5. Федяй І. О. ‒ аспірант IV року навчання 

 
РЕЦЕНЗІЇ-ВІДГУКИ  

зовнішніх стейкхолдерів: 

 

1. Ковтун Михайло Фотійович ‒ доктор біол. наук., професор, головний 

науковий співробітник відділу еволюційної морфології хребетних Інституту 

зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України; 

2. Мєшкова Валентина Львівна ‒ доктор сільськогосподарських наук, професор, 

завідувач лабораторії захисту лісу Українського ордена «Знак пошани» НДІ 

лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького; 

3. Чижевський Віктор Васильович ‒ кандидат біол. наук, старший науковий 

співробітник, в. о. завідувача сектором низькотемпературного банку 

біологічних об’єктів Інституту проблем кріобіології та кріомедицини НАН 

України. 

4. Юзик Діана Іванівна ‒ кандидат біол. наук, науковий співробітник НПП 

«Черемоський». 
 



ВСТУП 

 

Освітньо-наукова програма (ОНП) підготовки фахівців третього рівня 

кваліфікації за спеціальністю 091 ‒ Біологія у Харківському національному 

педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди визначає вимоги до рівня освіти 

осіб, які можуть почати навчання за цією програмою, перелік навчальних дисциплін і 

логічну послідовність їх вивчення, кількість кредитів ЄКТС, необхідних для 

виконання ОНП, а також очікувані результати навчання (компетентності), якими 

повинен володіти здобувач наукового ступеня доктора філософії.  
Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти відповідає дев’ятому 

кваліфікаційному рівню Національної рамки кваліфікацій і передбачає здобуття 

особою теоретичних знань, умінь, навичок та інших компетентностей, достатніх для 

продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної 

та/або дослідницької діяльності, оволодіння методологією наукової та педагогічної 

діяльності, а також проведення власного наукового дослідження, результати якого 

мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення.  
Особа має право здобувати ступінь доктора філософії під час навчання в 

аспірантурі.   
Нормативний строк підготовки доктора філософії за спеціальністю 091 – 

Біологія в аспірантурі становить чотири роки. 



1. ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ 

 

ОНП використовується у Харківському національному педагогічному університеті 

імені Г.С. Сковороди підчас підготовки фахівців третього рівня вищої освіти доктора 

філософії за спеціальністю 091 – Біологія з узагальненим об’єктом діяльності – живі 

системи різних рівнів організації, їхні складові елементи та угруповання, а також 

структурні, функціональні та історичні зв’язки між ними.  

Біологія є наукою про живі системи, що можуть бути визначені як 

самопідтримувані хімічні системи, здатні до дарвінівської еволюції. Властивості 

самовідтворювання, успадковуваної мінливості, здатності до засвоєння енергії у 

термодинамічних циклах та підтримання певної молекулярної структури проявляються 

живими системами на декількох рівнях організації: молекулярному, клітинному, 

організмовому, популяційно-видовому, екосистемному тощо. Це різноманіття проявів 

та рівнів організації живого визначає перелік основних галузей біологічної науки. 

Водночас, фізико-хімічна та еволюційно-історична єдність біологічних систем дозволяє 

встановлювати загальні закономірності виникнення, функціонування та розвитку живих 

систем. 

Серед можливих напрямів біологічних досліджень у рамках даної ОНП до 

вивчення аспірантами спеціальності 091 пропонується комплекс напрямів, що об’єднані 

цілями дослідження біологічного різноманіття природних та антропогенно-змінених 

територій, встановлення закономірностей еволюції та визначенню критеріїв делімітації 

таксонів у різних групах живих організмів, а також експериментальні та обсерваційні 

дослідження фізіологічних та поведінкових реакції живих об’єктів на дію чинників 

мінливого середовища.  

Доктор філософії за спеціальністю 091 – Біологія підготовлений до роботи в галузі 

економіки за ДК 009: 2010: 

Секція M. Професійна, наукова та технічна діяльність. 

Розділ 72. Наукові дослідження та розробки. 

Група 72.1. Дослідження й експериментальні розробки у сфері природничих і 

технічних наук. 

Клас 72.19. Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих 

і технічних наук. 

 



 

2. РОЗПОДІЛ ЗМІСТУ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ 

 
2.1. Освітньо-наукова програма передбачає такі цикли дисциплін:  
– загально-наукової, гуманітарної та мовної підготовки;  
– професійної (спеціальної) підготовки; 
‒ науково-дослідної підготовки (універсальні навички дослідника). 
  
2.2. Розподіл змісту освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії за 

циклами подано у таблиці: 

 

Таблиця – Розподіл змісту освітньо-наукової програми 

№ 

з/п 
Цикл підготовки 

Навчальний час за 

циклами: академічні 

години (кредити) 

1 
Оволодіння загальнонауковими та 

гуманітарними компетентностями 
120 (4) 

2 

Іноземна мова (здобуття мовних 

компетентностей, достатніх для 

представлення та обговорення результатів 

наукової роботи іноземною мовою) 

180 (6) 

3 Професійна (спеціальна) підготовка 360 (12) 

4 

Науково-дослідна підготовка  

(набуття універсальних навичок дослідника), 

з урахуванням вибіркових дисциплін  

180 (6) 

5 
Вибіркові навчальні дисципліни  

за вибором аспіранта 
330 (11) 

6 Науково-викладацька практика 60 (2) 

7 Атестація 60 (2) 

8 Науково-дослідна діяльність 5910 (197) 

 Загалом 7200 (240) 
 

 

3. ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН 

 
У таблиці наведений перелік навчальних дисциплін, визначені блоки змістовних 

модулів, що входять до кожної із них, встановлена кількість навчальних 
годин/кредитів їх вивчення.  

Цикл науково-дослідної підготовки, крім обов’язкових дисциплін, містить 
дисципліни вільного вибору, які аспірант обирає, виходячи із напряму наукового 
дослідження. 

 



Таблиця – Перелік навчальних дисциплін 

Назва навчальної 

дисципліни 
Блоки змістових модулів 

Кількість 

навчальних годин 

(кредитів) 

1.1. Цикл загально-наукової, гуманітарної та мовної підготовки 

Філософські фундації 

та етичні орієнтири 

конструювання 

наукових проектів 

Основні положення сучасної філософії 

науки. Етапи історичного розвитку 

філософських уявлень про пізнання 

Всесвіту та їхній взаємозв’язок з 

розвитком науки. Основні положення 

сучасної гносеології та наукової 

епістемології. Ідеї видатних мислителів 

вітчизняної та світової філософії наук. 

Принципи наукової етики та академічної 

доброчесності. Різновиди порушення 

академічної доброчесності, їхні причини 

та наслідки. Шляхи подолання явищ 

порушення наукової етики. Оцінювати 

дотримання принципів академічної 

доброчесності. Перевірка на плагіат. 

120 (4) 

Академічно і 

професійно-

орієнтоване 

спілкування  

(англійське / німецьке / 

французьке / 

українське) 

Основи граматики та лексики іноземної 

мови. Використання наукового стилю 

мовлення та діловий стиль листування. 

Спілкуватися  іноземною мовою в 

професійній та академічній сферах. 

Вилучення інформації з письмових 

джерел, її узагальнення та 

аргументований виклад. Дискусія на 

фахові теми іноземною мовою. 

Написання наукових доповідей та 

статтей іноземною мовою. 

180 (6) 

1.2. Цикл професійної (спеціальної) підготовки 

Теоретичні та 

прикладні аспекти 

сучасної біології 

Раціональне мислення та критерії 

науковості у біологічній науці. 

Проблемне поле сучасної біологічної 

науки. Сучасні напрями біологічних 

досліджень, їхня актуальність, поточний 

стан та перспективи. Місія біологічної 

науки у світі, що змінюється. 

Методологічні проблеми сучасної 

біології. 

120 (4) 

Теорія та методика 

викладання біології у 

вищій школі 

Зміст і напрями діяльності викладача 

вищого навчального закладу. Основи 

дидактики вищої школи. Історія 

університетської освіти. Загальні 

принципи викладання біологічних 

дисциплін. Розроблення і впровадження 

120 (4) 



педагогічних технології у практику 

підготовки студентів. Оцінка 

ефективності нововведень у вищій 

школі. Самореалізація студентів. 

Біометрія 

Розподіл випадкової величини. Основи 

описової та порівняльної статистики. 

Кореляційний, регресійний, кластер ний, 

факторний аналіз даних. Алгоритми 

розрахунку статистичних показників. 

Статистична обробка результатів 

вимірювань з використанням пакетів 

програм MS Excel, Statistica та 

різноманітних онлайн-сервісів. 

120 (4) 

1.3. Цикл науково-дослідної підготовки (універсальні навички дослідника) 

Сучасна методологія 

біологічних досліджень 

Класифікація методів біологічних 

досліджень, особливості та обмеження 

застосування кожної групи методів. 

Принципи підбору адекватних методів 

дослідження для вирішення конкретної 

наукової проблеми. Принципи дизайну 

біологічного експерименту. Апаратурне 

забезпечення біологічних досліджень, 

основи ефективного та безпечного 

використання приладів. Мета, завдання, 

предмет, об’єкт біологічного 

дослідження. Ведення наукової 

документації. 

90 (3) 

Грантова та проектна  

діяльність 

Джерела фінансування наукової 

діяльності. Пошук та оцінка потенційних 

державних та приватних грантодавців 

відповідно до завдань запланованого 

дослідження. Законодавство України 

щодо фінансування наукової діяльності. 

Документація наукових проектів: заявка, 

мотиваційний лист, рецензія, звіт. 

90 (3) 

Вибіркові дисципліни 

1-го року навчання 

Кожна з вибіркових дисциплін містить 

власний комплекс змістовних блоків, які 

доповнюють фахові компетентності, 

закладені нормативними дисциплінами.  

120 (4) 

Вибіркові дисципліни 

2-го року навчання 
120 (4) 

Вибіркові дисципліни 

3-го року навчання 
90 (3) 

 



4. АТЕСТАЦІЯ ЗДОБУВАЧА ТРЕТЬОГО РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 
Атестація осіб, які здобувають ступінь доктора філософії, здійснюється постійно 

діючою або разовою спеціалізованою вченою радою вищого навчального закладу чи 

наукової установи, акредитованою Національним агентством із забезпечення якості 

вищої освіти, на підставі публічного захисту наукових досягнень у формі дисертації.  
Здобувач ступеня доктора філософії має право на вибір спеціалізованої вченої 

ради.  
Дисертації осіб, які здобувають ступінь доктора філософії (або наукові доповіді у 

разі захисту наукових досягнень, опублікованих у вигляді монографії або сукупності 

статей, опублікованих у вітчизняних та/або міжнародних рецензованих фахових 

виданнях), а також відгуки опонентів оприлюднюються на офіційних веб-сайтах 

відповідних вищих навчальних закладів (наукових установ) відповідно до 

законодавства. 

 

5. ТЕМАТИКА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Альфа- та бета-різноманіття, систематична структура біоти, аут- та 
синекологія, хорологія та біогеографія, проблеми ідентифікації та молекулярний 
баркодинг організмів певної таксономічної групи. 

Видове, таксономічне, екоморфологічне, хорологічне, трофічне та поведінкове 
різноманіття живих певної таксономічної групи на визначеній природній або 
антропогенно-зміненій території, біогеографічному або андміністративно-
територіальному виділі. 

Популяційна динаміка, фенологія, оцінка стану популяцій та созологія 
організмів певної таксономічної групи та обґрунтування природоохоронних заходів, у 
т. ч. заповідання територій. 

Морфологія, систематика, молекулярна філогенетика, делімітація таксонів та 
ейдологія організмів певної таксономічної групи. 

Фізіологія, екологія та біологія систем «паразит-господар». 
Фізіологічний статус організму на різних стадіях онтогенезу в залежності від 

періодичної або постійної дії різноманітних фізичних, хімічних та біолоігчних 
чинників. 

Метаболічні процеси у тканинах організму залежно від дії різноманітних 
фізичних, хімічних та біолоігчних чинників. 

Вплив чинників навколишнього середовища, нутрієнтів, токсинів, 
ксенобіотиків, фармакологічних препаратів, фізичних навантажень тощо на функцію 
анатомічної або функціональної системи, органу, тканини, іншої структури.  

 



Профіль освітньо-наукової програми (ОНП) підготовки докторів філософії  

в Харківському національному педагогічному університеті  

імені Г.С. Сковороди за 091 – Біологія 

 

Основні відомості про ОНП  

Тип та обсяг  

програми 
Освітньо-наукова, 240 кредитів ЄКТС / 4 роки 

Ліцензія  

Підготовка бакалаврів, магістрів, докторів філософії: 

(відповідно до Постанов Кабінету Міністрів України від 

13.12.2006 р.№1719, від 27.08.2010 р. №787) 

Акредитація  первинна 

Ступінь, що  

присвоюється  
Доктор філософії 

Форма(и) навчання  Очна (денна та вечірня), заочна 

Запис у дипломі  Доктор філософії 

Опис предметної  

області  

Живі системи різних рівнів організації, їхні складові елементи 

та угруповання, структурні, функціональні та історичні 

зв’язки між ними, реакції на дію зовнішніх та внутрішніх 

чинників, узагальнення та систематизація існуючих 

відомостей, теоретичні та методологічні принципи одержання 

нових знань про біологічні системи. 

Академічні права 

випускників  

Доктори філософії можуть здійснювати професійну роботу і 

займати відповідну посаду згідно чинного законодавства. 

Доктори філософії, мають право професійно здійснювати 

наукову та науково-педагогічну діяльність у закладах вищої 

освіти і науково-дослідницьких установах згідно чинного 

законодавства. 

 

Мета програми 
Підготовка самостійного науковця, здатного розв’язувати комплексні проблеми в 

галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає 

глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або 

методологічних підходів у різних галузях біології. 

 

Характеристика програми 

Предметна область,  

напрям  

Живі системи різних рівнів організації, їхні складові елементи 

та угруповання, структурні, функціональні та історичні 

зв’язки між ними, реакції на дію зовнішніх та внутрішніх 

чинників, узагальнення та систематизація існуючих 

відомостей, теоретичні та методологічні принципи одержання 

нових знань про біологічні системи. 

Орієнтація 

програми  

Дослідницька, фундаментальна. Професійні акценти ‒ 

науковець, дослідник, працівник науково-дослідної установи 

та ЗВО, викладач вищої школи з креативним і критичним 

мисленням, здатний самостійно навчатися впродовж всього 

життя, адаптований до умов сучасного ринку праці та 

особливостей професійної діяльності на базі вітчизняних НДІ 



та ЗВО. 

Особливості 

програми 

У відповідності до місії, візії, стратегією та метою ХНПУ 

імені Г.С. Сковороди (hnpu.edu.ua/sites/default/ 

files/files/Normat_dokum/politika%20v%20sfere%20yakos 

.pdf) ОНП спрямована на якісну фундаментально-теоретичну 

та практичну підготовку самостійного науковця-біолога в 

обсягах, необхідних для формування освіченого, 

конкурентноспроможного фахівця, відповідального 

громадянина, патріота та інтелектуала, нової еліти 

українського суспільства. Важливою особливістю програми є 

поєднання традицій локальних наукових шкіл, що 

функціонують на природничому факультеті ХНПУ протягом 

десятиліть (ентомологічної, орітологічної, ботанічної) з 

прагненням до створення нових наукових напрямів у тісній 

інтеграції з європейським та світовим науковим 

співтовариством. 

Програма передбачає гармонічне поєднання двох 

складових: освітньої (здобуття загальнонаукових, професіних 

та мовних компетентностей і універсальних навичок 

дослідника), а також проведення власного наукового 

дослідження.  

Свої наукові дослідження здобувачі проводять з гідно з 

індивідуальним планом роботи, в якому визначаються зміст, 

строки виконання та обсяг наукових досліджень, а також 

запланований строк захисту дисертації.  

Унікальність ОНП полягає в поєднанні класичних 

дослідницьких підходів, притаманних ботаніко-зоологічному 

та фізіолого-біохімічному напрямам досліджень із широким 

залученням новітніх підходів до одержання та аналізу даних. 

ОНП підготовлена із врахуванням потреб здобувачів, які 

навчаються без відриву від виробництва та з відривом – 

аспіранти очної (вечірньої) форми навчання зобов'язані 

відвідати не менше, як 50 % від загального обсягу аудиторних 

занять, аспіранти заочної форми навчання – не менше 20 %. 

 

Результати навчання 

Інтегральна 

компетентність (ІК) 

ІК1 ‒ здатність до безперервного саморозвитку та 

самовдосконалення, усвідомлення власного покликання, 

цілеспрямованість, наполегливість, спрямованість на 

результат, відданість професії та її розвитку. 

Загальні 

компетентності 

(ЗК) 

ЗК1 ‒ здатність до критичного аналізу, оцінки, порівняння і 

синтезу ідей та тверджень; 

ЗК2 ‒ вільне спілкування з питань, що стосуються сфери 

наукових та експертних знань, з колегами, широкою 

науковою спільнотою, суспільством в цілому; 

ЗК3 ‒ креативність, інноваційність, самостійність, 

академічна та професійна доброчесність;  

ЗК4 ‒ здатність ставити і розв’язувати наукові проблеми 



шляхом проведення досліджень, практичного впровадження 

отриманих результатів, глибокого переосмислення наявних 

та створення нових цілісних знань та професійних практик. 

Спеціальні (фахові) 

компетентності 

(ФК) 

ФК1 ‒ здатність розуміти основні положення сучасної 

філософії науки, етапи історичного розвитку філософських 

уявлень про пізнання Всесвіту та їхній взаємозв’язок з 

розвитком науки; основні положення сучасної гносеології та 

наукової епістемології; основні ідеї видатних мислителів 

вітчизняної та світової філософії науки, розуміти основні 

принципи наукової етики та академічної доброчесності; 

класифікувати різновиди порушення академічної 

доброчесності, їхні причини, а також фахові, економічні та 

соціокультурні наслідки; розуміти шляхи подолання явищ 

порушення наукової етики; оцінювати дотримання принципів 

академічної доброчесності в конкретних випадках, 

користуватися існуючими сервісами для перевірки текстів на 

плагіат, керуватися етичними настановами підчас здійснення 

власної науково-дослідницької діяльності. 

ФК2 ‒ здатність розуміти основи граматики та лексики 

іноземної мови; використовувати науковий стиль мовлення та 

діловий стиль листування; спілкуватися  іноземною мовою в 

професійній та академічній сферах; висловлюватись на 

професійні теми; вилучати інформацію з письмових джерел, 

узагальнювати її і робити аргументований виклад у зв’язній 

формі; вести дискусію на фахові теми, формулюючи і 

аргументуючи власну точку зору; розуміти довготривале 

мовлення на фахові теми; писати іноземною мовою наукові 

доповіді та статті. 

ФК3 ‒ здатність окреслювати проблемне поле сучасної 

біологічної науки, існуючі у Україні і світі напрями 

біологічних досліджень, оцінювати їхню актуальність, 

поточний стан та перспективи, усвідомлювати місію 

біологічно науки у світі, що змінюється; обґрунтовувати 

методологічну основу теоретичну та практичну значущість 

свого дослідження та усвідомлювати його місце у контексті 

глобальної проблематики біологічної науки.  

ФК4 ‒ здатність розуміти науково-понятійний апарат 

педагогіки вищої школи; зміст і напрями діяльності викладача 

вищого навчального закладу; основи дидактики вищої школи; 

історію університетської освіти; вміти застосовувати знання з 

педагогіки вищої школи в процесі викладання біологічних 

дисциплін; розробляти і запроваджувати педагогічні 

технології у практику підготовки студентів; оцінювати 

практичну значущість нововведень у вищій школі; 

створювати умови для самореалізації студентів. 

ФК5 ‒ здатність використовувати методи статистичної 

обробки кількісних даних; розуміти закони розподілу 

випадкової величини, знати перелік статистичних показників, 



що характеризують біологічні сукупності та дозволяють 

порівнювати їх між собою; розуміти основні алгоритми 

розрахунку статистичних показників; організовувати 

статистичний аналіз процесів і явищ; обчислювати кількісні 

характеристики вибірок, розуміючи їхній математичний та 

біологічних зміст; проводити статистичну обробку 

результатів вимірювань з використанням пакетів програм MS 

Excel, Statistica, різноманітних онлайн-сервісів. 

ФК6 ‒ здатність розуміти методологію біологічних 

досліджень, особливості та обмеження застосування кожної 

групи методів; принципи підбору адекватних методів 

дослідження для вирішення конкретної наукової проблеми; 

принципи дизайну біологічного експерименту; особливості 

апаратурного забезпечення біологічних досліджень, основи 

ефективного та безпечного використання приладів; оцінювати 

відповідність ідей та тверджень базовим критеріям науковості 

та раціонального мислення; формулювати мету, завдання, 

предмет, об’єкт біологічного дослідження; планувати 

біологічний експеримент, вести лабораторний журнал, 

складати електронну базу даних з первинними результатами 

дослідження. 

ФК7 ‒ здатність розрізняти джерела фінансування наукової 

діяльності, здійснювати пошук та оцінку потенційних 

державних та приватних грантодавців відповідно до завдань 

запланованого дослідження; знати основи законодавства 

України щодо фінансування наукової діяльності; складати 

науковий проект, заявку на грантове фінансування, 

мотиваційний лист, рецензію на проект, проміжні та 

підсумкові звіти про наукову діяльність. 

ФК8 ‒ здатність розуміти основні теоретичні положення та 

термінологічний апарат відповідної дисципліни, принципи 

започаткування, планування, реалізації та коригування 

послідовного процесу ґрунтовного наукового дослідження у 

відповідній профільній галузі; демонструвати спеціалізовані 

уміння/навички і методи, необхідні для розв’язання 

значущих проблем у відповідній галузі, бути здатним до 

розширення та переоцінки вже існуючих знань і професійної 

практики. 

 

  



Перелік компонент освітньо-наукової програми (КОП) 

№ з/п КОП Компоненти ОНП 
Кількість 

кредитів 

Форма  

підсумкового 

контролю 

1.1. Цикл загально-наукової, гуманітарної та мовної підготовки 

ОК1 

Філософські фундації та етичні 

орієнтири конструювання наукових 

проектів 

4 Іспит 

ОК2 

Академічно- і професійно-

орієнтоване спілкування: англійське 

/ німецьке / французьке (за вибором) 

6 Іспит 

1.2. Цикл професійної (спеціальної) підготовки 

ОК3 
Теоретичні та прикладні аспекти 

сучасної біології 
4 Іспит 

ОК4 
Теорія та методика викладання 

біології у вищій школі 
4 Іспит 

ОК5 Біометрія 4 Іспит 

1.3. Цикл науково-дослідної підготовки (універсальні навички дослідника) 

ОК6 
Сучасна методологія біологічних 

досліджень 
3 Залік 

ОК7 Грантова та проектна діяльність 3 Залік 

ОК8 

Вибіркові дисципліни 1-го року 

навчання (Науково-педагогічна 

комунікація / Основи здорового 

способу життя / Світоглядні, 

методологічні та  соціокультурні 

основи наукових досліджень / 

Інформаційні системи та технології 

в науково-дослідній роботі / 

Дистанційна освіта) 

4 Залік 

ОК9 

Вибіркові дисципліни 2-го року 

навчання (Ендокринологія / Філогенія 

грибів / Загальна ентомологія / 

Орнітологія з основами екології 

птахів / Фізіологія м’язової 

діяльності) 

4 Залік 

ОК10 

Вибіркові дисципліни 3-го року 

навчання (Фізіологія стресу і адап-

тацій / Прикладна ентомологія і 

екологія комах / Сучасні  аспекти 

фітопатології і фітоімунології / 

Еволюційна морфологія тварин / 

Методи дослідження видового 

різноманіття біоценозів) 

3 Залік 



Структурно-логічна схема компонент освітньо-наукової програми (КОП) 

 
Філософські фундації та 

етичні орієнтири 

конструювання наукових 

проектів 

Академічно-  

і професійно-орієнтоване 

спілкування 

Теорія та методика  

викладання біології  

у вищій школі 

Теоретичні та прикладні аспекти сучасної біології 

Біометрія 

Грантова та проектна  

діяльність 

Вибіркові дисципліни 

Сучасна методологія  

біологічних досліджень 



Структура навчального плану та зміст компонентів ОНП 

 

№ 
за/п 

Код 
КОП 

Назва компонента 
ОНП 

Мета та завдання  
компонента ОНП 

Формування  
компетентностей 

загальні фахові 

1.  ОК1 

Філософські 

фундації та етичні 

орієнтири 

конструювання 

наукових проектів 

Розкриття основних положень 
сучасної філософії наукової 

діяльності, принципів наукової 
етики та академічної доброчесності. 

ЗК1 ФК1 

2.  ОК2 

Академічно- і 

професійно-

орієнтоване 

спілкування: 

англійське / 

німецьке / 

французьке (за 

вибором) 

Забезпечення можливостей 
використання академічної іноземної 

мови у професійній діяльності 
дослідника 

ЗК2 ФК2 

3.  ОК3 

Теоретичні та 

прикладні аспекти 

сучасної біології 

Окреслення напрямів та перспектив 
розвитку сучасної біологічної науки, 
комплексу теоретичних проблем, що 
стоять перед біологією та шляхів їх 

вирішення 

ЗК1 
ЗК3 
ЗК4 

ФК3 

4.  ОК4 

Теорія та методика 

викладання біології 

у вищій школі 

Розкриття змісту і напрямів 
діяльності науковця, що працює у 
вищому навчальному закладі, його 

місії та ролі у суспільстві 

ЗК2 ФК4 

5.  ОК5 Біометрія 

Розкриття принципів використання 
методів статистичного аналізу для 

опису, порівняння та класифікування 
біологічних об’єктів, передбачення 

та моделювання біологічних 
процесів і явищ. 

ЗК1 
ЗК4 

ФК5 

6.  ОК6 

Сучасна 

методологія 

біологічних 

досліджень 

Розкриття принципів підбору 
актуальних методів біологічних 

досліджень та принципів дизайну 
наукового дослідження 

ЗК4 ФК6 

7.  ОК7 
Грантова та 

проектна діяльність 

Розкриття принципів та правил 
пошуку джерел фінансування 
наукової діяльності, участі у 

конкурсах на грантове фінансування 
та підготовки звітної документації 

ЗК3 
ЗК4 

ФК7 

8.  ОК8 

Вибіркові 

дисципліни 1-го 

року навчання 

Засвоєння теоретичних положень, 
термінологічного апарату, 
практичних навичок певної 

біологічної дисципліни 

ЗК1-4 ФК8 

9.  ОК9 

Вибіркові 

дисципліни 2-го 

року навчання 

Засвоєння теоретичних положень, 
термінологічного апарату, 
практичних навичок певної 

біологічної дисципліни 

ЗК1-4 ФК8 

10.  ОК10 

Вибіркові 

дисципліни 3-го 

року навчання 

Засвоєння теоретичних положень, 
термінологічного апарату, 
практичних навичок певної 

біологічної дисципліни 

 ФК8 



Матриця відповідності програмних компетентностей  
компонентам освітньо-професійної програми 

 
Програмні 

компетентності 

Компоненти ОНП 

ОК1 ОК2 ОК3 ОК4 ОК5 ОК6 ОК7 ОК8 ОК ОК10 

ІК1 + + + + + + + + + + 

ЗК1 +  +  +   + + + 

ЗК2  +  +    + + + 

ЗК3   +    + + + + 

ЗК4   +  + + + + + + 

ФК1 +          

ФК2  +         

ФК3   +        

ФК4    +       

ФК5     +      

ФК6      +     

ФК7       +    

ФК8        + + + 

 

 

Програмні результати навчання за ОНП 
 
ПРН1. Демонструвати прагнення до безперервного інтелектуального, професійного та 

особистісного розвитку та вдосконалення, усвідомлювати і формулювати власне 

покликання, демонструвати цілеспрямованість, наполегливість, орієнтованість на 

результат, відданість професії та її розвитку. 

ПРН2. Проявляти здатність до раціонального мислення, критичного аналізу даних, 

неупередженої оцінки суперечливих тверджень; розуміти сутність когнітивних 

викривлень, відстежувати їхні прояви у власному мисленні та висловах інших осіб; 

відділяти факти від припущень, прямі докази від непрямих, прямі висновки від 

суб’єктивних вражень.  

ПРН3. Демонструвати здатність до силогістичного мислення, конструювання 

обґрунтованих висновків з наведених тверджень, вміти здійснювати порівняння і 

синтез ідей і тверджень. 

ПРН4. Демонструвати здатність ставити і розв’язувати наукові проблеми шляхом 

планування та проведення досліджень, практичного впровадження отриманих 

результатів, переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та 

професійних практик. 

ПРН5.  Вільно, із дотриманням наукового стилю, спілкуватися з колегами, широкою 

науковою спільнотою,та представниками громадськості з питань, що стосуються сфери 

наукових та експертних знань, проблем наукової етики, взаємодії науки і суспільства. 

ПРН6.  Розуміти проблематику існування псевдонауки, вміти формулювати сутність 

наукового погляду на основні псевдонаукові концепції, особливо пов’язані з біологією 

(антиеволюціонізм, антивакцинаторство, телегонія, гомеопатія, ГМО-фобія тощо), 

вести полеміку з цього приводу. 

ПРН7. Розуміти проблематику існування феноменів імітації науки та «поганої науки», 

вміти відстежувати прояви цих явищ на конкретних прикладах, усвідомлювати етики  

руйнівний вплив цих явищ на розвиток науки в Україні та світі; мати чітку та 



принципову позицію щодо неприпустимості проявів подібних порушень наукової 

етики. 

ПРН8. Демонструвати креативність, інноваційність, самостійність, професійну 

порядність і доброчесність;  

ПРН9. Розуміти основні принципи наукової етики та академічної доброчесності; 

класифікувати різновиди порушення академічної доброчесності, їхні причини, а також 

фахові, економічні та соціокультурні наслідки; розуміти шляхи подолання явищ 

порушення наукової етики; оцінювати дотримання принципів академічної 

доброчесності в конкретних випадках. 

ПРН10. Розуміти основні положення сучасної філософії науки, етапи історичного 

розвитку філософських уявлень про пізнання Всесвіту та їхній взаємозв’язок з 

розвитком науки; основні положення сучасної гносеології та наукової епістемології; 

основні ідеї видатних мислителів вітчизняної та світової філософії науки; описувати 

проблемне поле своїх наукових досліджень; обґрунтовувати методологічну основу 

теоретичну та практичну значущість свого дослідження. 

ПРН11. Розуміти основи граматики та лексики іноземної мови; використовувати 

науковий стиль мовлення та діловий стиль листування; спілкуватися  іноземною 

мовою в професійній та академічній сферах; висловлюватись на професійні теми; 

вилучати інформацію з письмових джерел, узагальнювати її і робити аргументований 

виклад у зв’язній формі; вести дискусію на фахові теми, формулюючи і аргументуючи 

власну точку зору; розуміти довготривале мовлення на фахові теми; писати іноземною 

мовою наукові доповіді та статті. 

ПРН12. Знати коло фундаментальних проблем сучасної біологічної науки, вміти 

перераховувати сучасні напрями біологічних досліджень, оцінювати їхню актуальність, 

поточний стан та перспективи, усвідомлювати місію біологічно науки у світі, що 

змінюється; обґрунтовувати методологічну основу теоретичну та практичну значущість 

свого дослідження та усвідомлювати його місце у контексті глобальної проблематики 

біологічної науки.  

ПРН13. Знати науково-понятійний апарат педагогіки вищої школи; зміст і напрями 

діяльності викладача вищого навчального закладу; основи дидактики вищої школи; 

історію університетської освіти; вміти застосовувати знання з педагогіки вищої школи 

в процесі викладання біологічних дисциплін; розробляти і запроваджувати педагогічні 

технології у практику підготовки студентів; оцінювати практичну значущість 

нововведень у вищій школі; створювати умови для самореалізації студентів. 

ПРН14. Використовувати методи статистичної обробки кількісних даних; розуміти 

закони розподілу випадкової величини, знати перелік статистичних показників, що 

характеризують біологічні сукупності та дозволяють порівнювати їх між собою; 

розуміти основні алгоритми розрахунку статистичних показників; організовувати 

статистичний аналіз процесів і явищ; обчислювати кількісні характеристики вибірок, 

розуміючи їхній математичний та біологічних зміст; проводити статистичну обробку 

результатів вимірювань з використанням пакетів програм MS Excel, Statistica, 

різноманітних онлайн-сервісів. 

ПРН15. Розуміти методологію біологічних досліджень, особливості та межі 

застосування кожної групи методів; принципи підбору адекватних методів 

дослідження для вирішення конкретної наукової проблеми; принципи дизайну 

біологічного експерименту; особливості апаратурного забезпечення біологічних 

досліджень, основи ефективного та безпечного використання приладів; оцінювати 

відповідність ідей та тверджень базовим критеріям науковості та раціонального 



мислення; формулювати мету, завдання, предмет, об’єкт біологічного дослідження; 

планувати біологічний експеримент, вести лабораторний журнал, складати електронну 

базу даних з первинними результатами дослідження. 

ПРН16. Вміти здійснювати пошук джерел фінансування наукової діяльності, 

оцінювати потенційні державні та приватні грантові фундації відповідно до завдань 

запланованого дослідження; знати основи законодавства України щодо фінансування 

наукової діяльності; вміти складати науковий проект, заявку на грантове фінансування, 

мотиваційний лист, рецензію на проект, проміжні та підсумкові звіти про наукову 

діяльність. 

ПРН17. Знати основні теоретичні положення та термінологічний апарат відповідної 

дисципліни, принципи започаткування, планування, реалізація та коригування 

послідовного процесу ґрунтовного наукового дослідження у відповідній профільній 

галузі; демонструвати спеціалізовані уміння/навички і методи, необхідні для 

розв’язання значущих проблем у відповідній галузі, бути здатним до розширення та 

переоцінки вже існуючих знань і професійної практики. 

 

 

Матриця відповідності програмних результатів навчання (ПРН) 

компонентам освітньо-наукової програми 

 
Програмні 

результати 

навчання 

Компоненти ОНП 

ОК1 ОК2 ОК3 ОК4 ОК5 ОК6 ОК7 ОК8 ОК9 ОК10 

ПРН1 + + + + + + + + + + 

ПРН2 +  + + + + + + + + 

ПРН3 +  + + + + + + + + 

ПРН4     + + + + + + 

ПРН5 + + + + + + + + + + 

ПРН6 +  +        

ПРН7 +  +  + +     

ПРН8 + + + + + + + + + + 

ПРН9 + + + + + + + + + + 

ПРН10 + + + + + + + + + + 

ПРН11  +         

ПРН12   +        

ПРН13    +       

ПРН14     +      

ПРН15      +     

ПРН16       +    

ПРН17        + + + 

 


