
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ 
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ КРІОБІОЛОГІЇ І КРІОМЕДИЦИНИ 

 
ВИТЯГ 

з протоколу № 2 засідання освітньо-наукової секції 

вченої ради ІПКіК НАН України від  4 жовтня 2021 р.  

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

Про результати громадського обговорення проєкту освітньо-наукової програми «Біологія» 

за спеціальністю 091 Біологія 

 
СЛУХАЛИ: гарантку ОНП, завідувачку відділу низькотемпературного консервування Інституту проблем кріобіології 

і кріомедицини НАН України, докторку фізико-математичних наук, професорку ГОРДІЄНКО О.І. про результати 

громадського обговорення проєкту освітньо-наукової програми «Біологія» за спеціальністю 091 Біологія. Доповідачка 

зазначила, що за результатами акредитації та моніторингу зовнішніх і внутрішніх стейкхолдерів були визначені 

(висвітлені) окремі проблемні аспекти та слабкі місця реалізації освітньо-наукової програми. З метою усунення цих 

недоліків була проведена робота, спрямована на удосконалення та доопрацювання освітньо-наукової програми 

«Біологія» за спеціальністю 091 Біологія, після чого проєкт ОНП «Біологія» 2021 р. був винесений на  громадське 

обговорення. Зауваження і пропозиції щодо змісту ОНП надійшли від стейкхолдерів: 

директора ІПКіК НАН України Петренка О.Ю.,  

зам.директора ІПКіК НАН України Нардіда О.А., 

представників роботодавців – чл.-кор. НАН України, зав.відділу Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН 

України Єфімової С.Л.; к.б.н,  зав.кафедри Державного біотехнологічного університету Денисової О. М.,  

зав.відділу ІПКіК НАН України Чижа М.О., 

випускниці аспірантури  м.н.с. Чабаненко О.О.,  

здобувачки Гвоздюк Я.В. 

Їх пропозиції відображені в Таблиці 1. 

Громадське обговорення освітньо-наукової програми «Біологія»» за спеціальністю 091 Біологія відбувалося на 

засіданнях наукових підрозділів Інституту проблем кріобіології і кріомедицини; на засіданні ради роботодавців 



(15.09.2021, протокол № 3). Під час розгляду проєкту були детально обговорені заявлені в програмі особливості, 

результати навчання, методи навчання, порядок організації наукової діяльності, можливості, які надаються аспірантам 

щодо апробації наукових результатів, участі в міжнародних проєктах та інші питання підготовки  докторів філософії. 

За результатами обговорення учасники в цілому схвалили зміст програми; висловили слушні і обґрунтовані 

зауваження та пропозиції, спрямовані на покращення освітньо-наукової програми «Біологія»» за спеціальністю 

091 Біологія. 

УХВАЛИЛИ: за результатами моніторингу і громадського обговорення порушити клопотання перед вченою радою 

Інституту проблем кріобіології і кріомедицини НАН України розглянути проєкт освітньо-наукової програми «Біологія» 

за спеціальністю 091 Біологія  2021 року набору. 

 
Результати голосування: 

За: 17 

Проти: 0 

Утрималися: 0 

Рішення прийнято одноголосно.  

 

 

 
Головуючий 
д.б.н., с.н.с..                                   підпис                               Н. М. Шпакова 
 
Секретар 
к.б.н.                                               підпис                               Н. В. Орлова 
 
Витяг вірний: 
секретар секції, к.б.н.                                                              Н. В. Орлова 



 

Таблиця 1 

Звіт за результатами проведення громадського обговорення проекту 

освітньо-наукової програми «Біологія» зі спеціальності 091 Біологія  третього рівня 

вищої освіти на 2021-2022 рр. провадження освітньої діяльності 

 

Дата затвердження попередньої редакції ОНП 17.02.2020 

Терміни громадського обговорення ОНП 3.09.2021 – 3.10.2021 

 
ПІБ стейкхол-

дера, науковий 

ступінь/вчене 

звання, займана 

посада (місце 

роботи) 

Категорія 

(НПП, робо-

тодавець, 

здобувач 

освіти, ви-

пускник) 

До якого роз-

ділу ОНП 

пропонуються 

зміни 

Попередня редакція 

розділу 

Зміни, що 

пропонуються 

  
 

Рішення щодо 

пропозицій 

Остаточна редакція із 

урахуванням результатів 

обговорення та додатко- 

во внесених змін  
 

Петренко Олек-

сандр Юрійович, 

д.б.н., професор, 

директор ІПКіК 

НАН України  

Академічна 

спільнота 

Профіль / Ви-

кладання та 

навчання 

 Пропозиція: 

додати 

характеристику 

загального 

стилю 

навчання 

Схвалено в 

повному обсязі  

 

Загальний стиль 

навчання є проблемно-

орієнтованим, спрямо-

ваним на формування 

фахових науково-

педагогічних компе-

тентностей, основою 

яких є навички до-

слідницької та викла-

дацької діяльності.  

Нардід Олег 

Анатолійович, 

д.б.н., професор, 

зам. директора  

ІПКіК НАН 

України  

Академічна 

спільнота 

Обґрунтуван-

ня 

…уточнення загальної 

інформації про освітньо -

наукову програму, зокре-

ма рівня відповідності 

Національній рамці ква-

ліфікацій в описі освіт-

ньо-наукової програми з 

дев’ятого на восьмий рі-

вень відповідно до по-

станови Кабінету Мініст-

Редакційне 

уточнення з ме-

тою скоротити 

текст за раху-

нок посилання 

на зміни зако-

нодавчої та 

нормативної 

бази освітньої 

діяльності. 

Схвалено в 

повному обсязі  

…уточнення загальної 

інформації про освіт-

ньо-наукову програму 

відповідно до змін за-

конодавчої та норма-

тивної бази, що регу-

лює освітню діяльність 

закладів вищої освіти; 

 



рів України від 

23.11.2011 № 1341 – в 

редакції постанови КМУ 

від 25.06.2020 № 519; 

  

Єфімова Світлана 

Леонідівна,  

д.фіз-мат.н., про-

фесорка, чл.-кор. 

НАН України, заві-

дувачка відділу на-

ноструктурних ма-

теріалів імені 

Ю.В. Малюкіна -

Інституту сцинти-

ляційних матеріа-

лів НАН України, 

м. Харків 

Роботода-

вець 

Профіль / 

Програмні 

компетент-

ності 

ФК-5. Здатність 

самостійно проводити 

наукові дослідження які 

дають можливість 

переосмислити наявне та 

створити нове цілісне 

знання 

Пропозиція: 

модифікувати 

ФК-5 за ра-

хунок акценту-

вання спрямо-

ванності ОНП і 

розширення 

змісту в части-

ні використан-

ня сучасних 

методів та об-

ладнання в 

кріобіології 

Схвалено в 

повному обсязі 

ФК-5. Здатність само-

стійно проводити нау-

кові дослідження (із 

використанням сучас-

них технологій, прото-

колів, методів та облад-

нання, що застосовую-

ться в різних напрямках 

кріобіології), які дають 

можливість переосмис-

лити наявне та створи-

ти нове цілісне знання 

Денисова Ольга 

Миколаївна,  

к.б.н., доцентка, 

завідувачка кафед-

ри фізіології та біо-

хімії тварин фа-

культету ветери-

нарної медицини 

Державного біо-

технологічного 

університету, 

м. Харків 

 

Роботода-

вець 

Профіль / Ма-

теріально-тех-

нічне забезпе-

чення 

 

 Пропозиція: 

додати інфор-

мацію щодо 

забезпечення 

дистанційного 

формата на-

вчання 

 

Схвалено в 

повному обсязі 

у дистанційному фор-

маті навчання (зокрема 

у режимі карантину, 

впровадженого Поста-

новою КМУ від 9 

грудня 2020 р. № 1236 

https://www.kmu.gov.ua

/npas/pro-vstanovlennya-

karantinu-ta-

zaprovadzhennya-

obmezhuvalnih-

protiepidemichnih-

zahodiv-1236-091220) 

Інститут забезпечує 

викладачам та аспі-

рантам доступ до 

корпоративної версії 

ZOOM, що забезпечує 

проведення конферен-

цій, вебінарів онлайн. 



Чиж Микола 

Олексійович, 

к.мед.н., ст.досл., 

в/о зав. відділу 

кріомедицини 

ІПКіК НАН 

України 

НПП 

 

 

Назва 

освітньо-

наукової 

програми  

 

 

 

 

 

 

 

 

Профіль / По-

дальше 

навчання 

 

 

 

 

Профіль / 

Особливості 

програми 

ОНП «Біологія» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконання наукової 

програми четвертого 

(наукового) рівня вищої 

освіти 

 

 

 

…нагляд за ходом 

проведення наукової 

діяльності аспіранта 

знаходяться під 

контролем наукової 

секції «Кріобіологія» та 

вченої ради Інституту. 

1. Пропозиція: 

з урахуванням 

специфіки та 

спрямованності 

наукової діяль-

ності Інституту 

пропонується 

назва ОНП 

«Кріобіологія» 

 

 

 

2. Редакційна 

правка – для 

уточнення 

 

 

 

 

3. Пропозиція: 

зазначити, що 

контроль за 

ходом виконан-

ня дисертацій-

ної роботи 

здійснює нау-

ковий керівник. 

Відхилено 

Наразі такої 

спеціальності 

вже немає. 

ОНП «Біоло-

гія» дає більше 

можливостей 

для реалізації 

академічної 

мобільності 

аспірантів. 

 

Схвалено в 

повному обсязі  

 

 

 

 

 

Відхилено 

Контроль здій-

снюється на 

секції та вченій 

раді, а відпові-

дальним безпо-

середньо є нау-

ковий керівник. 

ОНП «Біологія 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконання наукової 

програми четвертого 

(наукового) рівня вищої 

освіти для здобуття 

ступеня доктор наук. 

 

 

…нагляд за ходом 

проведення наукової 

діяльності аспіранта 

знаходяться під конт-

ролем наукової секції 

«Кріобіологія» та вче-

ної ради Інституту. 

Чабаненко О.О., 

доктор філософії, 

м.н.с. відділу 

кріофізіології 

ІПКіК НАН 

України 

Випускниця Перелік ком-

понент освіт-

ньо-наукової 

програми та 

їх логічна по-

слідовність / 

Перелік ком-

понент ОНП 

 Пропозиція:   

до циклу вибір-

кових дисцип-

лін, передбаче-

них ОНП, 

додати окремо 

дисципліну 

«Культура 

наукової мови» 

. 

Схвалено 

частково  

 

В структурі лекційних, 

практичних та само-

стійних занять в дисци-

пліні «Методологія та 

організація наукових 

досліджень» (дисциплі-

на циклу загальної під-

готовки, ОК 1.3) перед-

бачені та розглядають-

ся питання вказаної 

спрямованості. 



Гвоздюк Яна 

Василівна, 

аспірантка ІПКіК 

НАН України 

Здобувачка Перелік ком-

понент освіт-

ньо-наукової 

програми та 

їх логічна по-

слідовність / 

Перелік ком-

понент ОНП 

 Пропозиція: 

додати дисцип-

ліну, спрямова-

ну на представ-

лення та пре-

зентування ре-

зультатів нау-

кових дослід-

жень.  

Схвалено 

частково  

 

Питання презентації 

результатів наукових 

досліджень частково 

розглядається в дис-

циплінах загальної 

підготовки: «Методо-

логія та організація 

наукових досліджень» 

(ОК 1.3) та «Іноземна 

мова» (ОК 1.1). 
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