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РЕЦЕНЗIЯ 

на освiтню наукову програму «Бiологiя» 

третього рiвня вищоi' освiти пiдrотовки доктора фiлософii' в аспiрантурi 

Харкiвського нацiональнрго педагогiчного унiверситету iменi Г.С. 

Сковороди за спецiальнiстю 091 Бiологiя галузi знань 09 Бiологiя 

В умовах пандемii' коронавiрусноi' iнфекцii', яка зараз охопила увесь 

свiт, а також на фонi iнших зростаючих бiологiчних загроз, змiни клiмату, 

розвитку бiотехнологiй, особливе мiсце займае бiологiчна освiта. За останнi 

десятирiччя в Украi'нi напрямок бiологiчноi' освiти та науки був 

непрiоритетним, в результатi чого, на сьогоднi, ми yci вiдчуваемо брак 

висококвалiфiкованих кадрiв з фундаментальною бiологiчною освiтою. В 

контекстi цього дуже актуальним е пiдготовка сучасних молодих, креативних 

наукових кадрiв, в тому числi i за спецiальнiстю 091 «Бiологiя» галузi знань 

09 «Бiологiя». 
Освiтня програма «Бiологiя», яка була надана на рецензiю спрямована 

на пiдготовку квалiфiкованих -наукових кадрiв. В той же час вона дозволяе 

формувати не тiльки професiйнi спецiалiзованi компетентностi, а й дозволяе 

формувати достатньо широкий свiтогляд та мобiльнiсть у мисленi у 

здобувачiв. Бона включае фундаментальнi напрями освiтньоI i науковоi' 

пiдготовки здобувачiв, якi подаються на високому р1вю з використанням 

сучасних даних. 

Чiтко визначеним е об' ект вивчення - живi системи рiзних рiвнiв 

органiзацii', i'xнi складовi елементи та угруповання, структурнi, функцiональнi 

i iсторичнi зв 'язки мiж ними. Дисциплiни, якi входять до циклiв професiйноI 

пiдготовки i вiльного вибору спрямованi на актуальнi напрямки 1 

вiдповiдають моделi компетентного випускника. 

Головною метою освiтньоi' програми е пiдготовка самостiйного 

науковця, здатного самостiйно планувати та проводити науковi експерименти .. . . . ' 
з залученням живо~ природи_, __ а також науковц1в яю здаю до розв язання 

складних комплексних проблем в бiологii' та сумiжних галузях ( таких як 

медицина, бiотехнологiя). 
Для досягнення цiei' мети передбачено здобуття аспiрантами знань i 

вмiнь, необхiдних для самостiйноi' науковоi' дiяльностi. Дуже важливим е 

мiждисциплiнарний шдхщ, який дозволяе гармонiйно поеднати 

компетентностi рiзних напрямкiв, що е необхiдним для вирiшення 

бiологiчних проблем. Експер11!\1ентальнi i порiвняльно-аналiтичний методи, 

методи польових та сучасних лабораторних дослiджень, комп 'ютерне 

моделювання бiологiчних процесiв, статистичний аналiз· кiлькiсних та 

якiсних даних е головними складовими роботи науковця-бiолога. 
Важливим е залучення до пiдготовки докторiв фiлософii' фахiвцiв 

сумiжних бiологiчних спецiальностей, якi мають досвiд в галузi медицини, 

бiотехнологii' та iн. 
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I Необхiдно зазначити, щ9 в сучасному глобалiзованому свiти перевагу 
мають тi науковцi, якi вiльно володiють iноземними мовами, здатнi до 
академiчноi мобiльностi, якi володiють навичками професiйноi презентацi1 
результатiв наукових дослiджень на мiжнародних конференцiях, а також в 
рецензованих наукових виданнях. Цьому напрямку пiдготовки здобувачiв 
також придiляеться достатньо уваги в освiтнiй програмi. 

Таким чином, освiтня програма «Бiологiя» для пiдготовки докторiв 
фiлософii за спецiальнiстю 091-«Бiологiя» галузi знань 09 «Бiологiя» на базi 
Х1-П1У iменi Г.С. Сковороди е достатньою для забезпечення якiсного 
освiтнього процесу, а також дозволить випускникам отримати необхiдний 
ршень знань та навичок для роботи в наукових, дослiдницьких i науково
педагопчних установах. 
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