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ПЕРЕДМОВА 

Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України (далі – ІПКіК 

/ Інститут) на даний час єдина в світі установа, яка комплексно розробляє 

сучасні медико-біологічні кріотехнології. 

В сучасних умовах Інститут має своєю стратегічною ціллю проведення 

наукових досліджень, спрямованих на отримання та використання нових знань 

у галузі кріобіології і кріомедицини та інших близьких до цих наук, доведення 

наукових і науково-технічних знань до стадії практичного використання, 

привнесення в медичну практику принципово нових методологічних і 

методичних підходів лікування патологічних станів людини за допомогою 

унікальних кріотехнологій, використання кріоконсервованих клітинних і 

тканинних препаратів, підготовка висококваліфікованих наукових кадрів, 

задоволення соціальних, економічних і культурних потреб населення та 

забезпечення інноваційного розвитку країни.  

Важливою складовою на шляху до цієї мети повинна стати активна 

позиція Інституту щодо формування у суспільства та держави розуміння ролі та 

значення фундаментальної та прикладної науки як найважливішої запоруки 

успіху країни в цілому в умовах сьогодення.  

Загальна стратегія Інституту поєднує заходи у науково-дослідницькій, 

науково-організаційній, науково-освітній та просвітницькій сферах. Концепція 

освітньої діяльності ІПКіК НАН України (далі – Концепція) на третьому 

(освітньо-науковому) рівні вищої освіти є невід’ємною складовою Стратегії 

розвитку Інституту та є основою і базисом організації освітнього процесу в 

ІПКіК НАН України. 

Освітньо-наукову діяльність ІПКіК НАН України на третьому (освітньо-

науковому) рівні проводить у відповідності до отриманих ліцензій за 

спеціальностями 091 Біологія і 222 Медицина (рішення про ліцензування 

Міністерства освіти і науки Наказ №1508л від 09.12.2016р.). 

Концепція освітньої діяльності є нормативним документом ІПКіК НАН 

України, що регламентує навчальні вимоги підготовки докторів філософії з 

галузі знань 09 Біологія, спеціальності 091 Біологія та галузі знань 22 Охорона 

здоров’я, спеціальності 222 Медицина.  
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Нормативно-правова основа організації освітнього процесу в ІПКіК 

НАН України 

Концепцію освітньої діяльності Інституту розроблено із урахуванням 

вимог і рекомендацій:  

1. Конституції України 254к/96-ВР (редакція від 01.01.2020р.); 

2. Закону України «Про освіту» № 2145-VIII від 05.08.2017 р. 

3. Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2015 р. № 1556-VII зі змінами 

та доповненнями;  

4. Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 26.11.2015 

p. №848-VIII зі змінами та доповненнями; 

5. Постанови Кабінету Міністрів «Про затвердження Ліцензійних умов 

провадження освітньої діяльності закладів освіти» №1187 від 30.12.2015. (зі 

змінами від 20.06.2021р.) 

6. Наказу МОН України від 19.02.2015 №166 «Деякі питання оприлюднення 

інформації про діяльність вищих навчальних закладів». 

7. Національного класифікатору України: «Класифікатор професій» ДК 

003:2010.: Видавництво "Соцінформ". – К.: 2010. 

8. «Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та 

доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)», 

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 р. 

№ 261; зі змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 283 від 03.04.2019; 

9. Постанови Кабінету Міністрів України «Положення про порядок реалізації 

права на академічну мобільність» №579 від 12 серпня 2015 р.  

10. Стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському 

просторі вищої освіти (ESG 2015);  

11. Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку платних 

услуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та 

закладам системи освіти, що належать до державної і комунальної форми 

власності » №796 від 27 серпня 2010 р.  

12. Статуту ІПКіК НАН України (Затверджено розпорядженням Президії НАН 

України № 917 від 22.12.2016 р.); 

13. Стратегії розвитку Інституту проблем кріобіології і кріомедицини НАН 

України на 2021-2026 рр.  

14. Положення про організацію освітнього процесу з підготовки здобувачів 

вищої освіти на третьому рівні вищої освіти (ступеня доктора філософії) в 

ІПКіК НАН України затверджене директором Інституту від 19.02.2019р.  

15. Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та 

доктора наук в ІПКіК НАН України, погодженого вченою радою ІПКіК 

НАН України від 26.12.2016р. протокол № 15; 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

 

1. Мета та завдання освітньої діяльності. 

Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти передбачає набуття 

здобувачами вищої освіти здатності розв’язувати комплексні проблеми в галузі 

професійної та дослідницько-інноваційної діяльності. Стратегічною цілю 

Концепції є досягнення лідерських позицій у підготовці здобувачів третього 

(освітньо-наукового) рівня вищої освіти та забезпеченні 

конкурентоспроможності випускників аспірантури Інституту серед біологів і 

медиків. 

Цілями Концепції ІПКіК НАН України є  

- забезпечення, із урахуванням розвитку науки і вимог ринку праці, 

відповідності освітньо-наукових програм Інституту потребам галузі біології та 

охорони здоров’я держави і суспільства; 

- формування в Інституті культури якості як основи 

конкурентоспроможності Інституту та його випускників; 

- інтенсифікація освітнього процесу завдяки широкому впровадженню 

інформаційно-комунікаційних технологій; 

- формування максимально ефективної системи відбору талановитої молоді 

на навчання до Інституту; 

- формування суспільних цінностей та духовних орієнтирів в освітньому й 

науковому процесах. 

Основними принципами реалізації Концепції є системність; науковість; 

інноваційність; здійсненність; прозорість; професіоналізм; забезпечення 

зворотних зв’язків між учасниками освітнього процесу. 

Основним завданням ІПКіК НАН України в організації освітнього 

процесу є впровадження на високому якісному рівні освітньої діяльності 

шляхом органічного поєднання освітньої, наукової та інноваційної складових 

забезпечить аспірантам здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії.  
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2. Основні принципи освітньої діяльності Інституту. 

Освітня діяльність Інституту базується на таких принципах:  

- інтеграція навчання, науково-дослідницької роботи, інноваційної діяльності та 

лікувальної практики;  

- побудова освітньо-наукових програм на компетентнісній основі відповідно до 

рівнів Національної рамки кваліфікацій вищої освіти;  

- забезпечення незалежної та об’єктивної оцінки результатів навчання та 

набутої кваліфікації;  

- науковий та методично обґрунтований аналіз потреб ринку праці і перспектив 

розвитку галузі біології та охорони здоров’я при розробці академічної політики; 

- забезпечення рівноправності доступу громадян до освітньо-наукових програм 

Інституту, зокрема й людей з особливими фізичними потребами;  

- незалежність освітньої діяльності від впливу політичних партій, громадських 

та релігійних організацій;  

- формування всеохоплюючої системи внутрішнього забезпечення якості 

освітньої діяльності;  

- створення умов для реалізації концепції навчання впродовж життя як 

визначального елементу підготовки науковця;  

- гуманізмі, демократизмі, патріотизмі, пріоритетності загально-людських 

духовних цінностей.  

 

3. Напрями та засоби реалізації освітнього процесу 

Основні шляхи і способи забезпечення якості освіти:  

- формування освітньо-наукових програм виключно на компетентнісній 

основі, перехід до загальноєвропейського розуміння змісту освіти у галузях 

біології та охорони здоров’я; 

- здійснення моніторингу тенденцій розвитку світового, зокрема 

європейського, освітньо-наукового простору з метою своєчасного реагування 

на глобальні виклики, зміни умов та обставин на ринку освітніх послуг; 

- створення і реалізація інтенсивних особистісно-орієнтованих технологій 

навчання (індивідуалізація навчання), індивідуалізація та диференціація 

навчання обдарованої молоді;  

- впровадження дистанційних технологій в освітній процес;  

- сприяння набуттю студентами комунікативної компетентності іноземною 

мовою на необхідному рівні; 

- інтеграція з навчальними закладами різних рівнів, науковими та 

лікувальними установами; 

- залучення представників роботодавців, провідних учених і лікарів до 

формування змісту освітньо-наукових програм, до визначення процедур 

оцінювання, до участі у освітньому процесі і атестації випускників; 
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- проведення маркетингу освітніх послуг та підготовки пропозицій щодо 

необхідного оновлення освітньо-наукових програм, систематичне проведення 

аналізу стану працевлаштування та кар’єрного зростання випускників; 

- забезпечення якості освітньої діяльності шляхом реалізації принципів 

академічної доброчесності, належного цитування, протидії плагіату; 

- постійне удосконалення системи моніторингу та забезпечення якості 

підготовки фахівців; 

- створення системи заходів для мотивації науково-педагогічних 

працівників до профорієнтаційної роботи, розробки та впровадження освітньо-

наукових програм, підвищення рівня викладання, участі у заходах із 

забезпечення якості і формуванні позитивної академічної репутації; 

- залучення до проведення наукових досліджень талановитої молоді через 

співпрацю з закладами освіти від школи до вишів. 

 

Інтеграція в міжнародну науково-освітню спільноту 

Сучасний тренд розвитку науки і освіти полягає в розширенні та 

поглибленні міжнародних наукових зв'язків з метою поєднання 

взаємодоповнюючих зусиль та максимальної ефективності. Одним із ключових 

моментів є співпраця з закордонними науковими установами та університетами, 

яка передбачатиме  

- можливість об’єднання зусиль у вирішенні актуальних проблем;  

- взаємозбагачувальний обмін ідеями і підходами;  

- швидкий доступ до найактуальнішої наукової інформації;   

- можливість підвищення кваліфікації і наукових стажувань у провідних 

світових центрах для науковців;  

- створення та підтримка іміджу нашої країни як розвинутої в науковому 

плані держави;  

- можливість проведення аспірантами експериментальних досліджень на 

високому рівні;  

- заохочення талановитої молоді до роботи в науці. 

Особлива увага в подальшому буде приділятися розвитку двосторонніх 

наукових зв’язків, особливо через  спеціальні програми для молоді. 

З метою підсилення участі Інституту в міжнародній співпраці та 

розширенні усіх видів підтримки з диверсифікованих джерел, у відповідності 

до тенденцій розвитку світової науки, передбачити проведення таких заходів, 

як   

− продовження практики організації та проведення міжнародної 

конференцій «Холод в біології і медицині» для молодих вчених на базі 

Інституту щорічно;  
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− системна робота з підготовки та подачі запитів на участь у міжнародних 

та вітчизняних грантових і конкурсних програмах з фінансування науки, 

зокрема, таких, як програми МОН, НАН України та Національного фонду 

досліджень України; 

− продовження активної співпраці з міжнародними науковими 

видавництвами відповідної спеціалізації, зокрема, журналу «Cryobiology», 

«CryoLetters»; 

− активізація участі аспірантів та докторантів у програмах академічної 

мобільності; 

– сприяння розвитку міжнародного співробітництва молоді на основі 

кафедри ЮНЕСКО з кріобіології, залучення зарубіжних вчених до 

консультування, рецензування та опанування дисертаційних робіт. 

 

Підвищення рівня якості освітнього процесу та науково-дослідних 

робіт. 

Підвищення якості навчання аспірантів та роботи викладачів формується 

в Інституті на кількох рівнях контролю з боку наукової спільноти Інституту. 

Обговорення результатів роботи, звітів та атестація вибудовуються послідовно 

на рівнях: науковий семінар відділу; секція вченої ради з відповідної 

проблематики і вчена рада Інституту. Така послідовність не тільки підсилює 

відповідальність, а й забезпечує додаткові можливості обговорення результатів 

як в вузькому колі фахівців відповідного профілю, так й з широким загалом 

вчених більш високого рівня; отримання неупередженої наукової оцінки та 

ознайомлення з поглядом на проблему під іншим кутом зору. Це значно сприяє 

підвищенню професійного рівня науковця, розширенню його кругозору, 

стимулює його до самовдосконалення; сприяє роботі на перетині різних 

наукових напрямів, проблем та сфер. 

Сприяння професійному росту аспірантів, докторантів та наукової 

молоді.  

Процес освітньої діяльності реалізується через максимальне сприяння та 

заохочення здобувачів наукових ступенів до участі у наукових заходах вищих 

рівнів: загально-інститутських семінарах, міських біологічних, 

біотехнологічних, медичних та фармацевтичних семінарах, наукових 

конференціях та школах усіх рівнів, включаючи міжнародні. Безпосереднє 

залучення до організації наукових конференцій аспірантів, докторантів та 

молодих вчених здійснюється з метою формування вмінь, навичок та 

практичного досвіду науково-організаційної роботи. Велику роль відіграє 

Інститут в популяризації науки, розвитку зв’язків з громадськістю та залученні 

студентів до навчання в аспірантурі шляхом постійної інформаційної підтримки 

на сайті Інституту та створення інших веб-ресурсів та онлайн-платформ. 
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4. Забезпечення реалізації концепції освітньої діяльності ІПКіК НАН 

України 

Реалізація концепції освітньої діяльності Інституту передбачає відповідну 

кадрову, матеріально-технічну та фінансову сфери підтримки.  

 

Кадрове забезпечення та підвищення рівня кваліфікації 

співробітників. 

В Інституті склався та працює сильний науковий колектив, який 

спирається на традиції всесвітньо відомих наукових шкіл з кріобіології, 

біофізики, біотехнології, кріомедицини. Спадкоємність кадрів, творче та 

кар’єрне зростання науковців і фахівців, збереження професіоналів, які 

забезпечують подальший розвиток наукової та науково-освітньої діяльності, є 

невід’ємною частиною кадрової політики Інституту.  

Кадрове забезпечення реалізації програми відповідає Ліцензійним умовам 

провадження освітньої діяльності закладів освіти у сфері вищої освіти для 

третього (освітньо-наукового) рівня. В Інституті працює більше 120 наукових 

працівників, з яких: 22 доктора та 105 кандидатів наук, 1 академік НАН 

України, серед них 13 професорів. Усі наукові та науково-педагогічні 

працівники, які задіяні для викладання навчальних дисциплін, передбачених 

освітньою складовою освітньо-наукових програм, є штатними співробітниками 

ІПКіК НАН України або Центру наукових досліджень та викладання іноземних 

мов НАН України та Центру гуманітарної освіти НАН України. Викладачі та 

наукові керівники аспірантів мають наукові ступені і вчені звання та 

підтверджений рівень наукової і професійної активності. Рівень 

професіоналізму викладачів освітньо-наукових програм підтверджується їх 

публікаціями в рецензованих авторитетних виданнях, доповідями на науково-

практичних заходах в Україні та за кордоном. 

З метою вирішення актуальних науково-технічних і соціально-

економічних проблем, зокрема освітньо-наукового процесу, Інститут здійснює 

удосконалення організаційної структури в цілому, реорганізацію та 

оптимізацію основних структурних одиниць: наукових, науково-технічних і 

допоміжних відділів.  

Для більш оперативного реагування на найактуальніші проблеми на вістрі 

наукового пошуку Інститут планує створювати окремі наукові групи (тимчасові 

наукові колективи) з відповідної тематики. До таких колективів за потреби 

будуть включатися науковці різних профілів, наукова молодь, аспіранти та 

студенти.  

Інститут орієнтується на розвиток та стимулювання участі науковців, 

аспірантів та докторантів у конкурсних і програмно-цільових підходах до 
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додаткового фінансування науково-дослідних робіт, як на ті, що найбільш 

відповідають вимогам часу і світовій практиці. Інститут організує та забезпечує 

стажування науковців, аспірантів та докторантів у провідних вітчизняних та 

закордонних наукових центрах.  

Стратегічна орієнтація Інституту спрямована на омолодження наукового 

кадрового резерву з формулюванням чітких та ясних умов кадрового зростання 

науковців. Постійне удосконалення вимог та критеріїв атестації наукових 

працівників проводиться таким чином, щоб стимулювати зацікавленість 

науковців у необхідності постійного професійного розвитку. 

 

Матеріально-технічне забезпечення реалізації освітньої діяльності 

Навчальна база структурних підрозділів Інституту дозволяє 

організовувати та проводити заняття з усіх навчальних дисциплін на 

належному науково-методичному рівні і відповідає Ліцензійним умовам 

провадження освітньої діяльності закладів освіти у сфері вищої освіти для 

третього (освітньо-наукового) рівня. 

В наявності є навчальні та лекційні аудиторії, які забезпечені 

комп’ютерними робочими місцями, мультимедійним обладнанням, технічними 

засобами навчання; клінічні бази.  

Для забезпечення навчального процесу використовується 

Низькотемпературний банк біологічних об’єктів, що має статус «Національне 

надбання України» та унікальне експериментальне устаткування та обладнання, 

серед якого: 

– конфокальний лазерний скануючий мікроскоп LSM 510 META (Carl Zeiss, 

Німеччина), (Центр колективного користування);  

– проточний цитометр “FACS Calibur” (Becton Dickinson, США), (Центр 

колективного користування); 

– комплекс для тензодилатометричного аналізу (розроблений в ІПКіК НАН 

України); 

– комплекс для термомеханічного аналізу пластичної деформації та 

повзучості (розроблений в ІПКіК НАН України); 

– кріомікроскопічний комплекс (розроблений в ІПКіК НАН України); 

– прилад для вимірювання малокутового розсіювання світла (визначення 

індексу сферичності еритроцитів, проникності еритроцитів для 

кріопротекторів) (розроблений в ІПКіК НАН України); 

– програмні заморожувачі (“Cryoson”, Німеччина; розроблені в ІПКіК НАН 

України); 

– контактний люмінесцентний мікроскоп «ЛЮМАМ К-1» (Росія); 

– світловий інвертований мікроскоп «MEIJI Techno» (Японія);  

– світловий мікроскоп «Granum 4003» (Україна); 
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– портативний електрокардіограф «Поли-Спектр 8/В» («Нейрософт», Росія) 

з програмним забезпеченням; 

– термограф цифровий (8-канальний) «Овен МВ110-224.8А» (Росія); 

– ехотомоскоп ультразвуковий «Сономед 500» (Росія); 

– пульсоксіметр «Beurer PO-80» (Німеччина);  

– кріоінструмент «Cryo Pro Maxi» (Данія). 

Загальна стратегія Інституту щодо експериментальної бази для 

проведення наукових досліджень полягає у ефективному збереженні та 

максимальній модернізації існуючого обладнання власними силами та за 

допомогою колег з інших установ та пошуку можливостей закупівлі нового 

обладнання та приладів за рахунок державних коштів, спонсорської допомоги 

та міжнародних наукових грантів. 

 

Інформаційний та інформаційно-технічний супровід освітнього 

процесу.  

Важлива і невід’ємна складова сучасного процесу організації наукових 

досліджень – це інформаційно-технічне забезпечення. Інститут вже значний час 

цілеспрямовано проводить і планує в подальшому активно продовжувати 

реалізовувати політику інтеграції у цифрове суспільство.  

Основними завданнями є  

– підтримка, налаштування та розвиток локальної адміністративно-

інформаційної комп'ютерної мережі, яка охоплює усі підрозділи установи. В 

мережу включено близько 90 комп'ютерів, за допомогою яких вчені Інституту 

можуть користуватися як внутрішніми інформаційними ресурсами, так і 

різноманітними ресурсами Інтернет.   

– технічний супровід інформаційних веб-ресурсів та підтримка в 

актуальному стані наявних web-ресурсів, серед яких сайт Інституту, 

електронний репозитарій праць (статей, дисертацій, авторефератів тощо) 

наукових співробітників Інституту, сайт журналу «Проблеми кріобіології і 

кріомедицини». 

У науковій бібліотеці ІПКіК НАН України за активної участі кафедри 

ЮНЕСКО з кріобіології створено інформаційний пункт публічного доступу. 

Президія НАН України виділяє фінансування на передплату доступу до 

міжнародних наукометричних баз даних (EBSCO-ASC, Cambridge University 

Press, Royal Society Publishing). Державна науково-технічна бібліотека України 

за дорученням МОН України надала безкоштовний доступ до електронних 

інформаційних ресурсів Web of Science та SCOPUS. В подальшому, науковці 

Інституту повинні постійно отримувати своєчасний доступ до найновішої 

наукової інформації та реальний доступ до світових електронних баз даних і 

ліцензійних пакетів програм. 
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Підтримка видавничої та експертної діяльності.  

Оприлюднення результатів наукових досліджень вчених-фахівців в галузі 

біології та охорони здоров’я, інформування світової наукової спільноти про 

нові проблеми наукового пошуку та шляхи їх вирішення, обмін інформацією із 

фахівцями є одними з основних цілей видавничої діяльності Інституту за 

рахунок видання журналу «Проблеми кріобіології і кріомедицини», який 

індексується у низці вітчизняних та міжнародних наукометричних баз, зокрема 

наукометричній базі SCOPUS.  

З метою підвищення рівня наукової та науково-технічної діяльності 

фахівцями Інституту здійснюється 

- науково-експертне оцінювання тематик фундаментальних досліджень 

наукових установ України; 

- участь у редакційних колегіях фахових наукових видань України та 

зарубіжних країн, зокрема тих видань, що входять до наукометричної бази 

SCOPUS; 

- рецензування та опанування дисертаційних робіт, участь у роботі 

спеціалізованих вчених рад; 

- експертна робота у складі галузевих науково-експертних, консультаційних 

рад, комісій, створених при державних органах, для попереднього розгляду та 

надання наукових висновків з різних питань. 

 

Фінансове забезпечення реалізації освітньої діяльності.  

Інститут планує орієнтуватися на диверсифікацію джерел фінансування 

підготовки фахівців та наукових досліджень, підвищення частки 

позабюджетних коштів на провадження наукової та освітньої діяльності.  

Стратегічними завданнями є  

- інтенсифікація впровадження науково-технічних (насамперед, 

високотехнологічних) проєктів в Україні та за кордоном.  

- концентрація основних ресурсів на пріоритетних і найбільш перспективних 

напрямах фундаментальних та прикладних досліджень, що відповідають 

світовим тенденціям розвитку науки.  

- запровадження вдосконалених критеріїв фінансування, які б враховували 

рівень досліджень, публікаційну результативність та освітню діяльність. 
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КОНЦЕПЦІЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

ІПКІК НАН УКРАЇНИ  

за спеціальністю 09 Біологія 

на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти 
 

Рівень вищої  

освіти  

Третій (освітньо-науковий) рівень 

Ступінь вищої  

освіти 

Доктор філософії 

Предметна область 

(галузь знань/ 

спеціальність) 

Галузь знань  09 Біологія 

Спеціальність  091 Біологія 

Форма навчання Очна (денна, вечірня), заочна  

Кваліфікація в  

дипломі 

Доктор філософії у галузі знань 09 Біологія  

за спеціальністю 091 Біологія 
Вимоги до рівня освіти 
осіб, які можуть 
розпочати навчання 

Наявність ступеня магістра (освітньо-

кваліфікаційний рівень спеціаліста) 

Орієнтація освітньо-

наукової 
програми 

Освітньо-наукова, академічна, дослідницька (наукові 

дослідження в області біології), професійна. 

Базується на фундаментальних та прикладних 

знаннях світового рівня в галузі біології, зокрема 

кріобіології, та спрямована на формування фахівців, 

які здатні самостійно отримувати принципово нові 

знання та здійснювати пошук шляхів їх втілення у 

практику, а також володіти науковою методологією 

та мати викладацькі, комунікаційні та аналітично-

консультативні навички.  

Основний фокус  

освітньо-наукової 

програми 

Спеціальна освіта та наукові дослідження в галузі 
09 Біологія за спеціальністю 091 Біологія. 
Спрямована на формування системного наукового 
світогляду, розуміння засад академічної культури 
та етики, здатності розв’язувати комплексні 
проблеми в галузі професійної та/або 
дослідницько-інноваційної діяльності, проведення 
дослідження біологічних об’єктів різного рівня 
організації за умов дії низьких температур. 

Ключові слова: біологія, кріоконсервування, 

кріопошкодження та кріозахист, кріопротектори, 

біофізичні характеристики клітинних мембран, 

оптимальні режими охолодження, кріобіотехнології. 

Академічні права  

випускників: 

Після отримання наукового ступеня доктора 

філософії випускник має право на здобуття 

наукового ступеня доктора наук та присудження 

відповідних вчених звань. 
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Обсяг програми  

у кредитах ЄКТС 

Програма підготовки докторів філософії розрахована 

на 4 роки і включає освітню та наукову складові.  

Наукова складова програми підготовки докторів 

філософії передбачає проведення власного наукового 

дослідження під керівництвом одного або двох 

наукових керівників та оформлення його результатів 

у вигляді дисертації.  

Обсяг освітньої програми складає 42 кредити ЄКТС. 

Програма включає обов’язкові та вибіркові навчальні 

дисципліни. Обсяг вибіркових дисциплін складає не 

менш як 25%. 

Термін освітньої складової освітньо- наукової 

програми – 2 роки. 

Орієнтовний перелік  

професійних 

кваліфікацій,   

які планується надавати: 

Сфера працевлаштування доктора філософії включає 

робочі місця у державних і приватних науково-

дослідних установах та наукових центрах; вищих 

навчальних закладах; компаніях та підприємствах, 

орієнтованих на сучасні низькотемпературні 

біотехнології 

Згідно з національним класифікатором професій ДК 

003: 2010 фахівці, які здобули освіту за третім рівнем 

освітньо-наукової програми «Біологія», здатні 

обіймати такі посади: 1237 Керівники науково-

дослідних підрозділів та підрозділів з науково-

технічної підготовки виробництва та інші керівники; 

1229.4 Керівники підрозділів у сфері освіти та 

виробничого навчання; 1237.2 Начальники 

(завідувачі) науково-дослідних підрозділів та 

підрозділів з науково-технічної підготовки 

виробництва та інші керівники; 1238 Керівники 

проектів та програм; 221 Професіонали в галузі наук 

про життя та медичних наук: 2211.1 Наукові 

співробітники (біологія, ботаніка, зоологія та ін.), 

2211.2 Біологи, ботаніки, зоологи та професіонали 

споріднених професій 2212.1 Наукові співробітники 

(патологія, токсикологія, фармакологія, фізіологія, 

епідеміологія); 2310 Викладачі університетів та 

вищих навчальних закладів: 2310.1 професори та 

доценти, 2310.2 Інші викладачі університетів та 

вищих навчальних закладів тощо (посади у відділах і 

лабораторіях наукових та виробничих установ, 

профільних кафедрах університетів. Відповідні 

робочі місця (наукові дослідження, біотехнології) на 

підприємствах та в установах. 

Подальше навчання  - набуття додаткових кваліфікацій у системі 

післядипломної освіти; 
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- підвищення кваліфікації у науково-дослідних 

установах, провідних університетах України та за 

кордоном, участь у програмах міжнародної 

академічної мобільності 

- виконання наукової програми четвертого 

(наукового) рівня вищої освіти для здобуття 

ступеня вищої освіти доктор наук. 

Перелік основних компетентностей, якими повинен оволодіти здобувач 

вищої освіти 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі 

професійної та/або дослідницько-інноваційної 

діяльності у сфері біології, що передбачає глибоке 

переосмислення наявних та створення нових 

цілісних знань та/або професійної практики, 

оволодіння методологією наукової діяльності, 

практичне впровадження отриманих результатів. 

Загальні компетентності 

(ЗК)  

ЗК-1. Здатність до критичного аналізу та синтезу на 

основі логічних аргументів та перевірених фактів.  

ЗК-2. Здатність формулювати нові підходи для 

вирішення теоретичних і практичних задач у 

наукових дослідженнях, проводити  дослідження на 

сучасному рівні. 

ЗК-3. Вміння виявляти, ставити та вирішувати 

проблеми, генерувати нові ідеї (креативність).  

ЗК-4. Здатність до формування цілісних теоретичних 

уявлень про загальну методологію наукової 

творчості. 

ЗК-5. Здатність вчитися й оволодівати сучасними 

знаннями. 

ЗК-6. Здатність до пошуку, обробки та аналізу 

інформації з різних джерел. 

ЗК-7. Здатність до ефективної комунікації та  

представлення складної комплексної інформації у 

науково-педагогічній діяльності. 

ЗК-8. Здатність спілкуватися іноземною мовою, бути 

активним суб'єктом міжнародної наукової діяльності. 

ЗК 9. Здатність працювати в міжнародному 

науковому просторі в межах наукових програм і 

проєктів. 

ЗК-10.  Здатність виконувати дослідження в групі під 

керівництвом лідера, набуття навичок, які 

демонструють здатність до врахування строгих 

вимог дисципліни, планування та управління часом. 

ЗК-11. Здатність працювати в міжнародному 

контексті та автономно, готовність до самостійної 

роботи, здійснення комплексних досліджень, 
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керівництва науково-дослідною групою, прийняття 

рішень у міждисциплінарних галузях. 

ЗК-12. Здатність до практичного  застосовування 

знань, набуття гнучкого мислення, відкритість до 

застосування нових  знань та компетентностей у 

широкому діапазоні можливих місць роботи та 

повсякденному житті. 

ЗК-13. Здатність передавати і поширювати наукові 

знання. 

ЗК-14. Здатність спілкуватися з представниками 

інших професійних груп різного рівня. 

ЗК-15. Здатність бути критичним і самокритичним, 

діяти соціально-відповідально та громадсько-

свідомо. 

ЗК-16. Здатність до наукового мислення, зокрема 

володіння загальнонауковими (філософськими) 

компетентностями, спрямованими на формування 

системного наукового світогляду, професійної етики 

та загального культурного кругозору. 

ЗК-17. Здатність здійснювати науково-педагогічну 

діяльність у системі вищої освіти. 

ЗК-18. Здатність дотримуватись морально-етичних 

правил поведінки, розуміти рівні можливості та 

гендерні проблеми в професійній діяльності, а також 

дотримуватись принципів академічної доброчесності, 

характерних для учасників академічного середовища. 

 

Фахові компетентності 

(ФК) 

ФК-1. Концептуальні та методологічні знання щодо 

історії розвитку та сучасного стану наукових 

досліджень з основних напрямів біології, зокрема 

кріобіології. 

ФК-2. Поглибленні спеціалізовані знання з того 

напряму сучасної кріобіології, який був обраний для 

проведення власного наукового дослідження. 

ФК-3. Здатність інтерпретувати результати, отримані 

в результаті наукового дослідження, і зіставляти 

виявлені факти з сучасними концепціями, гіпотезами 

та теоріями  в кріобіології. 

ФК-4. Здатність аналізувати явища та процеси в 

кріобіологічних системах з точки зору 

фундаментальних принципів і знань у галузях 

фізики, біології та хімії. 

ФК-5. Здатність самостійно проводити наукові 

дослідження (із використанням сучасних технологій, 

протоколів, методів та  обладнання, що 

застосовуються в різних напрямках кріобіології), які 
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дають можливість переосмислити наявне та створити 

нове цілісне знання.   

ФК-6. Знання і розуміння основ методології 

планування і організації наукових досліджень в 

галузі біології із залученням сучасних методів та 

інформаційних технологій. 

ФК-7. Здатність до самовдосконалювання та 

освоювання нових сфер наукової діяльності, 

базуючись на здобутих фахових знаннях. 

ФК-8. Знання міжнародних вимог до підготовки 

наукових публікацій та методології написання статей 

і вибору наукових журналів, в яких доцільно 

публікувати результати наукових досліджень з 

біології, зокрема кріобіології. 

ФК-9. Здатність до повного розуміння іншомовних 

наукових текстів із біології; можливість 

представляти та обговорювати іноземною мовою 

результати своєї наукової роботи з метою 

комунікації і взаємодії в рамках міжнародної 

академічної спільноти. 
ФК-10. Уміння рецензувати, критично аналізувати 

й узагальнювати  іноземну наукову літературу з 

біології. 
ФК-11. Здатність застосовувати сучасні 

інформаційні технології, бази даних та інші 

електронні ресурси, спеціалізоване програмне 

забезпечення при проведенні наукових досліджень 

в галузі біології. 
ФК-12. Прагнення до збереження навколишнього 

середовища, біологічного різноманіття. 
ФК-13. Здатність до впровадження результатів 

дисертаційного дослідження в освітній процес. 

ФК-14.Здатність підготувати та успішно захистити 

дисертаційну роботу на основі узагальнення власних 

експериментальних або теоретичних досліджень з 

біології. 

Програмні результати навчання (ПРН) 

ПРН 1. Мати концептуальні та методологічні знання з кріобіології і у суміжних 

галузях (фізики, біофізики, біохімії, фізіології), а також дослідницькі навички, 

достатні для проведення наукових і прикладних досліджень на рівні світових 

досягнень у кріобіології, отримання нових знань та/або здійснення інновацій. 

ПРН 2. Вільно презентувати та обговорювати результати досліджень, наукові та 

прикладні проблеми кріобіології державною та іноземною мовами; розуміти та 

спілкуватися в іншомовному науковому і професійному середовищі, зокрема в 

діалоговому режимі, з метою обговорення дискусійних питань та результатів 

дослідження, розуміти іншомовні наукові та професійні тексти, кваліфіковано 
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відображати результати досліджень у наукових публікаціях у наукових виданнях. 

ПРН 3. Знати теорію та методологію системного аналізу; завдання та принципи 

системного підходу, етапи застосування системного підходу під час дослідження 

процесів і систем; вміти використовувати принципи системного підходу при 

вирішенні наукових завдань; реалізовувати методологію системного аналізу в 

сфері кріобіології. 

ПРН 4. Вміти розробляти та досліджувати математичні і комп’ютерні моделі 

процесів, що відбуваються на етапах низькотемпературного консервування 

біологічних систем, ефективно використовувати їх для прогнозування ступеня 

кріопошкоджень біологічних об’єктів при кріоконсервуванні за різними 

режимами, створення ефективних режимів кріоконсервування конкретних 

об’єктів. 

ПРН 5. Вміти планувати і виконувати експериментальні та/або теоретичні 

дослідження з кріобіології з використанням сучасного інструментарію, критично 

аналізувати результати власних досліджень і результати інших дослідників, вміти 

працювати з різними джерелами, знаходити, обробляти, аналізувати та 

синтезувати отриману інформацію у контексті всього комплексу сучасних знань з 

кріобіології. 

ПРН 6. Знати і вміти використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні 

технології, комп’ютерні засоби та програми, здійснювати пошук, оброблення та 

аналіз інформації під час проведення наукових досліджень та у педагогічній 

практиці. 

ПРН 7. Знати зміст і порядок розрахунків основних кількісних наукометричних 

показників ефективності наукової діяльності (індекс цитування, індекс Гірша (h-

індекс), імпакт-фактор (ІФ, або ІF)); вміти працювати з сучасними 

бібліографічними і реферативними базами даних, а також наукометричними 

платформами (наприклад, Sсорus, Web оf Sсіеnсе, Index Copernicus, Wеb оf 

Knowledge, РubМеd, Маthеmatics, Sрrіngеr, Аgrіs, GeoRef та ін.); знати правила 

оформлення прав на інтелектуальну власність; основи патентознавства; систему 

патентної інформації та патентну документацію; вміти оформляти заявки на 

патенти; використовувати патентну інформацію під час обґрунтування теми 

досліджень; проводити патентний пошук. 

ПРН 8. Вміти проводити критичний аналіз різних інформаційних джерел 

конкретних освітніх, наукових та професійних текстів у сфері обраної 

спеціальності; вміти виявляти теоретичні та практичні проблеми, а також 

дискусійні питання в конкретних освітніх, наукових та професійних текстах у 

сфері кріобіології. Вміти критично сприймати та аналізувати чужі думки та ідеї, 

шукати власні шляхи вирішення проблеми. 

ПРН 9. Знати  та розуміти теоретичні підстави вирішення науково-практичних 

задач у сфері кріобіології, вміти формулювати конкретну пошукову та 

експериментальну задачу, обирати адекватну панель методів досліджень. 

ПРН 10. Вміти аналізувати сучасні тенденції розвитку в галузі кріобіології та 

суміжних з нею наук і визначати пріоритетність напрямків пошукових 

досліджень. Розробляти та реалізовувати наукові та/або інноваційні проекти, які 

дають можливість переосмислити наявне та створити нове цілісне знання та/або 

практичний результат. Розв’язувати важливі теоретичні та практичні проблеми 
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кріобіології з дотриманням норм академічної етики і врахуванням соціальних, 

економічних, екологічних та правових аспектів. 

ПРН 11. Знати основні принципи і методичні підходи визначення збереженості та 

життєздатності біооб’єктів різного рівня організації. Вміти обґрунтовано обирати 

панель методів визначення структурно-метаболічного стану біооб’єкту, виходячи 

з його особливостей, спрямованості та цілей експерименту. Володіти основами 

біофізичних, біохімічних, цитологічних методів. 

ПРН 12. Знати основні принципи, методи та обладнання, які застосовуються в 

сучасних технологіях тривалого зберігання біооб’єктів (низькотемпературне 

консервування, сублімаційна сушка). Знати технологічні принципи 

функціонування низькотемпературного банку. 

ПРН 13. Формулювати науково і технічно значиму проблематику, володіти 

різними формами її публічної презентації (он-лайн презентації, публічні лекції, 

науково-популярні тексти тощо). 

ПРН 14. Відповідально ставитись до виконуваної роботи та досягати 

поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики у науковій діяльності та 

педагогічній практиці. 

ПРН 15. Знати основні етапи підготовки та захисту дисертацій. На основі 

індивідуальних досліджень підготувати дисертаційну роботу до захисту. 
Викладання та оцінювання 

Викладання та навчання Викладання та навчання аспірантів здійснюється на 

основі компетентнісного, системного, 

студентоцентрованого підходів та принципів 

академічної свободи з можливістю формування 

індивідуальної освітньої траєкторії.  

Під час освітньої підготовки аспірант має оволодіти 

технологією інформаційного пошуку, методології 

наукового дослідження, комунікацій, презентацій 

результатів дослідження, написання дисертації тощо. 

Основними підходами до викладання та навчання 

аспірантів є: 

 використання лекційних курсів, практичних і 

семінарських занять та консультацій із 

запланованих дисциплін; 

 самостійна робота з джерелами інформації 

(монографії, підручники, навчальні посібники, 

оригінальні статті та тез доповідей в наукових 

журналах) у бібліотеці Інституту та у наукових 

бібліотеках України; 

 використання дистанційних курсів навчання та 

електронних ресурсів за допомогою мережі 

Інтернет; 

 індивідуальні консультації фахівців Інституту, 

інших установ НАН України, профільних 

вищих навчальних закладів; 

 залучення до консультування аспірантів 
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провідних фахівців профільної галузі; 

 інформаційна підтримка участі аспірантів у 

конкурсах на отримання наукових стипендій і 

грантів; 

 активна робота аспірантів у складі проектних 

команд, при виконанні держбюджетних та 

позабюджетних тем, участь у розробці звітних 

матеріалів, реєстраційних та облікових 

документів, оформленні патентів та авторських 

свідоцтв. 

Навчання включає лекції, практичні та семінарські 

заняття, самостійну роботу та педагогічну  практику. 
Оцінювання Оцінювання знань, навичок та умінь аспірантів 

здійснюється у ІПКіК НАН України на підставі 
положення про організацію освітнього процесу.  

Система оцінювання знань освітньої програми 

передбачає здійснення поточного та підсумкового 

контролю. 

Рекомендованими формами контрольних завдань 

освітньо-наукової програми є завдання на створення 

і формування елементів індивідуального 

дослідження: презентації, індивідуальні дослідницькі 

та практичні завдання, виступи на конференціях 

тощо.  

Поточний контроль проводиться у формі тестів, 

роботи на практичних заняттях, виступів на 

семінарах та конференціях, підготовки наукових 

звітів. 

Підсумковий контроль передбачає іспит або залік.  

Аспіранти звітують про хід виконання освітньо-

наукової програми та індивідуального плану, 

включаючи опубліковані наукові статті та виступи на 

конференціях, двічі на рік на засіданні секції 

«Кріобіологія» і щорічно на засіданні вченої ради 

Інституту. 
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КОНЦЕПЦІЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

ІПКІК НАН УКРАЇНИ  

за спеціальністю 222 Медицина 

на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти 
 

 

Рівень вищої  

освіти  

Третій (освітньо-науковий) рівень 

Ступінь вищої  

освіти 

Доктор філософії 

Предметна 

область 

(галузь знань/ 

спеціальність) 

Галузь знань  22 Охорона здоров’я 

Спеціальність  222 Медицина 

Форма навчання Очна (денна, вечірня), заочна  

Кваліфікація в  

дипломі 

Доктор філософії у галузі знань 22 Охорона здоров’я за  

спеціальністю 222 Медицина 
Вимоги до рівня  
освіти осіб, які  
можуть розпоча-  
ти навчання 

Наявність ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційний 
рівень  
спеціаліста) 

Орієнтація 

освітньо-наукової 

програми 

Освітньо-наукова, академічна  

Дослідницька (наукові дослідження в області медицини), 

професійна. Наукові дослідження та продукування нових 

знань у галузі медицини. На підставі експериментальних 

досліджень розробка нових та вдосконалення існуючих 

методів лікування захворювань, які матимуть широке 

практичне застосування. 

Основний фокус  

освітньо-наукової 

програми 

Спеціальна освіта в галузі «Охорона здоров’я» / 

спеціальності «Медицина».  

Забезпечення формування у аспірантів здатності 

розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної 

та/або дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає 

глибоке переосмислення наявних та створення нових 

цілісних знань та/або професійної практики.  

Ключові слова: охорона здоров'я, медицина, діагностика,  

лікування, профілактика захворювань.  

Академічні  

права  

випускників: 

Після отримання наукового ступеня доктора філософії 

випускник має право на здобуття наукового ступеня доктора 

наук та присудження відповідних вчених звань. 

Обсяг програми  

у кредитах  

ЄКТС 

Програма підготовки докторів філософії розрахована на 4 

роки і включає освітню та наукову складові.  

Наукова складова програми підготовки докторів філософії 

передбачає проведення власного наукового дослідження під 
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керівництвом одного або двох наукових керівників та 

оформлення його результатів у вигляді дисертації.  

Обсяг освітньої програми складає 42 кредитів ЄКТС. Обсяг 

освітньої програми може бути збільшений до 60 кредитів – 

за умов виконання мультидисциплінарного дослідження – за 

узгодженням з науковим керівником та керівником 

підрозділу. Програма включає обов’язкові та виборні 

навчальні дисципліни. Обсяг виборних дисциплін складає 

не менш як 25%. 

Орієнтовний  

перелік  

професійних  

кваліфікацій,   

які планується  

надавати: 

Результатами виконання ОНП підготовки докторів 

філософії за спеціальністю 222 Медицина, присвоєння їм 

відповідної академічної та професійної кваліфікації згідно 

Класифікатору професій ДК 003:2010, та враховуючи 

реальні потреби ринку праці випускники аспірантури мають 

такі перспективи працевлаштування:  

Лікувальна, наукова та викладацька діяльність у сфері 

медицини. 

Лікувальна, наукова, викладацька, адміністративна та 

управлінська діяльність у лікувальних установах, закладах 

науки, освіти.  

Законодавці, вищі державні службовці, керівники, 

менеджери (управителі). Керівники підприємств, установ та 

організацій (12): керівники підприємств, установ та 

організацій (1210); керівники підрозділів у сфері освіти та 

виробничого навчання (1229.4); керівники науково-

дослідних підрозділів та підрозділів з науково-технічної 

підготовки виробництва та інші керівники (1237); головні 

фахівці – керівники науково-дослідних підрозділів та 

підрозділів з науково-технічної підготовки виробництва та 

інші керівники (1237.1); начальники (завідувачі) науково-

дослідних підрозділів та підрозділів з науково-технічної 

підготовки виробництва та інші керівники (1237.2); 

керівники проектів та програм (1238); Керівники інших 

функціональних підрозділів (1239). 

Професіонали: викладачі вищих навчальних закладів (2310): 

Докторант, Доцент, Професор кафедри (2310.1), асистент, 

Викладач вищого навчального закладу (2310.2). 

Інші професіонали: професіонали в галузі наук про життя та 

медичних наук (221); професіонали в галузі медицини (крім 

медичних сестер) (222); професіонали в галузі лікувальної 

справи (крім стоматології) (2221); професіонали в галузі 

патології, токсикології, фармакології, фізіології та 

епідеміології (2212); наукові співробітники в галузі медико-

профілактичної справи (2225.1); наукові співробітники в 

галузі медицини (крім сестринської справи та акушерства) 

(2229.1); професіонали в галузі стоматології (2222). 
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Місця працевлаштування. Посади у лікувальних 

установах, закладах науки, освіти. 

Подальше 

навчання  

- навчання в докторантурі;  

- навчання та підвищення кваліфікації у закладах вищої 

освіти і наукових установах в Україні;  

- навчання та стажування за кордоном. 

Перелік основних компетентностей, якими повинен оволодіти здобувач 

вищої освіти 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі 

професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності у 

сфері медицини, що передбачає глибоке переосмислення 

наявних та створення нових цілісних знань та/або 

професійної практики, оволодіння методологією наукової 

діяльності, практичне впровадження отриманих результатів. 

Загальні 

компетентності 

(ЗК)  

ЗК-1 Здатність до наукового мислення, зокрема володіння 

загальнонауковими (філософськими) компетентностями, 

спрямованими на формування системного наукового 

світогляду, професійної етики та загального культурного 

кругозору. 

ЗК-2 Здатність і готовність оволодіти основними 

інформаційними технологіями, способами та засобами 

одержання, збереження, обробки та аналізу інформації, 

володіти навичками патентно-інформаційних досліджень, 

захисту прав інтелектуальної власності; 

ЗК-3 Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми, 

генерувати ідеї для вирішення теоретичних та практичних 

задач у наукових дослідженнях; 

ЗК-4 Здатність проводити дослідження на високому 

науково-технічному рівні; 

ЗК-5 Здатність до критичного аналізу та синтезу на основі 

логічних аргументів та перевірених фактів.  

ЗК-6 Здатність виконувати дослідження в групі під 

керівництвом лідера, набуття навичок, які демонструють 

здатність до врахування строгих вимог дисципліни, 

планування та управління часом. 

ЗК-7 Здатність оволодіти комунікаційними навичками, 

спілкуватися іноземною мовою, готовність очолювати 

роботу вітчизняної або міжнародної наукової програми чи 

проекту, бути активним суб'єктом міжнародної наукової 

діяльності;  

ЗК-8 Здатність спілкуватися з представниками інших 

професійних груп різного рівня, набуття навичок 

викладання; методологією наукової та педагогічної 

діяльності, представлення результатів роботи та комунікації 

з міжнародною спільнотою. 

ЗК-9 Здатність до підвищення професійної кваліфікації, до 
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практичного застосовування знань, набуття гнучкого 

мислення, відкритість до застосування фізичних знань та 

компетентностей у широкому діапазоні можливих місць 

роботи та повсякденному житті 

ЗК-10 Здатність дотримуватись морально-етичних правил 

поведінки, розуміти рівні можливості та гендерні проблеми 

в професійній діяльності, а також дотримуватись 

академічної доброчесності, характерних для учасників 

академічного середовища.  

Фахові 

компетентності 

(ФК) 

ФК1. Здатність до розуміння предметної області за 

обраним  

науковим напрямом та освітньою діяльністю  

ФК2. Здатність виявляти потребу в додаткових знаннях у 

сфері медицини та за напрямком наукових досліджень, 

генерувати наукові гіпотези  

ФК3. Здатність формулювати дослідницьке питання, 

розробляти проєкт наукового дослідження  

ФК4. Здатність обирати методи та кінцеві точки 

дослідження відповідно до цілей та завдань наукового 

проекту.  

ФК5. Володіння сучасними методами наукового 

дослідження  

ФК6. Здатність інтерпретувати результати наукових 

досліджень, проводити їх коректний аналіз та узагальнення  

ФК7. Здатність до впровадження нових знань (наукових 

даних) в науку, освіту та інші сектори суспільства.   

ФК8. Здатність представлення результатів наукових 

досліджень в усній і письмовій мові відповідно до 

національних та міжнародних стандартів  

ФК9. Здатність до організації та реалізації педагогічної  

діяльності  

ФК10. Здатність до лідерства, керування колективом  

ФК11. Дотримання етики та академічної доброчесності   

Програмні результати навчання (ПРН) 

ПРН 1. Демонструвати безперервний розвиток власного інтелектуального та 

загально-культурного рівню, самореалізації 

ПРН 2. Володіти методами наукових досліджень та демонструвати вміння їх 

використовувати на належному рівні; проводити пошук, опрацьовувати, 

аналізувати та синтезувати отриману інформацію (наукові статті, науково-

аналітичні матеріали, бази даних тощо). 

ПРН 3. Знати та розуміти теоретичні підстави вирішення науково-практичних 

задач у сфері медицини і зокрема кріомедицини, вміти формулювати конкретну 

пошукову та експериментальну задачу.  

ПРН 4. Формулювати наукові гіпотези, мету і завдання наукового дослідження 

ПРН 5. Розробляти дизайн та план наукового дослідження, обирати адекватну 

панель методів досліджень. 



25 

ПРН 6. Виконувати оригінальне наукове дослідження.  

ПРН 7. Розуміти методологію системного аналізу, принципів застосування 

системного підходу під час проведення наукових досліджень із кріомедицини, 

вміти використовувати методологію системного аналізу в галузі медицини. 

ПРН 8. Володіти, вдосконалювати та впроваджувати нові методи дослідження за  

обраним напрямом наукового проекту та освітньої діяльності 

ПРН 9. Аналізувати результати наукових досліджень, використовувати методи  

статистичного дослідження 

ПРН 10. Впроваджувати результати наукових досліджень у освітній процес, 

медичну  

практику та суспільство 

ПРН 11. Презентувати результати наукових досліджень у формі презентації, 

постерних доповідей, публікацій, спілкуватися в іншомовному науковому та 

професійному середовищі, на основі індивідуальних досліджень підготувати 

дисертаційну роботу до захисту 

ПРН 12. Розвивати комунікації в професійному середовищі й громадській сфері 

ПРН 13. Організовувати освітній процес   

ПРН 14. Оцінювати ефективність освітнього процесу, рекомендувати шляхи його  

удосконалення 

ПРН 15. Організовувати роботу колективу (здобувачів вищої освіти, колег,  

міждисциплінарної команди)  

ПРН 16. Дотримуватися етичних принципів при роботі з пацієнтами, 

лабораторними  

тваринами  

ПРН 17. Дотримуватися академічної доброчесності, нести відповідальність за  

достовірність отриманих наукових результатів 

Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання  

Викладання та навчання аспірантів здійснюється на основі 

компетентнісного, системного, студентоцентрованого 

підходів та принципів академічної свободи з можливістю 

формування індивідуальної освітньої траєкторії.  

Під час освітньої підготовки аспірант має оволодіти 

технологією інформаційного пошуку, методології наукового 

дослідження, комунікацій, презентацій результатів 

дослідження, написання дисертації тощо. 

Основними підходами до викладання та навчання аспірантів 

є 

- використання лекційних курсів, семінарів та консультацій 

із запланованих дисциплін; 

- самостійна робота з джерелами інформації у бібліотеці 

Інституту та у наукових бібліотеках України; 

- використання дистанційних курсів навчання та 

електронних ресурсів за допомогою мережі Інтернет; 

- індивідуальні консультації фахівців Інституту, інших 

установ НАН України, профільних вищих навчальних 

закладів та закладів післядипломної освіти; 



26 

- залучення до консультування аспірантів провідних 

фахівців профільної галузі; 

- інформаційна підтримка участі аспірантів у конкурсах на 

отримання наукових стипендій і грантів; 

- активна робота аспірантів у складі проектних команд під 

час виконання держбюджетних та позабюджетних тем, 

участь у розробці звітних матеріалів, реєстраційних та 

облікових документів, оформленні патентів. 

Навчання включає лекції, практичні та семінарські заняття,  

медичну/лабораторну та педагогічну  практики. 

Оцінювання Оцінювання знань, навичок та умінь аспірантів 
здійснюється у ІПКіК НАН України на підставі положення 
про організацію освітнього процесу.  

Система оцінювання знань освітньої програми передбачає 
здійснення поточного та підсумкового контролю. 

Рекомендованими формами контрольних завдань освітньо-

наукової програми є завдання на створення і формування 

елементів індивідуального дослідження: 

презентації, індивідуальні дослідницькі та практичні 

завдання, виступи на конференціях тощо.  

Поточний контроль проводиться у формі тестів, роботи на 

практичних заняттях, виступів на семінарах та 

конференціях, підготовки наукових звітів. 

Підсумковий контроль передбачає іспит або залік.  

Аспіранти звітують про хід виконання освітньо-наукової 

програми та індивідуального плану, включаючи 

опубліковані наукові статті та виступи на конференціях, на 

засіданні секції «Кріомедицина» та вченої ради Інституту. 

 


