
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Львівський національний університет імені Івана 
Франка

Освітня програма 36747 Біологія

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Спеціальність 091 Біологія

 
 

Відомості про самооцінювання є частиною акредитаційної справи, поданої до Національного агентства із 
забезпечення якості вищої освіти для акредитації зазначеної вище освітньої програми. Відповідальність за 
підготовку і зміст відомостей несе заклад вищої освіти, який подає програму на акредитацію.
Детальніше про мету і порядок проведення акредитації можна дізнатися на вебсайті Національного агентства – 
https://naqa.gov.ua/
 
Використані скорочення:

ID  ідентифікатор

ВСП відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО заклад вищої освіти

ОП освітня програма
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https://naqa.gov.ua/


Загальні відомості
 

1. Інформація про ЗВО (ВСП ЗВО)
 
Реєстраційний номер ЗВО у ЄДЕБО 282

Повна назва ЗВО Львівський національний університет імені Івана Франка

Ідентифікаційний код ЗВО 02070987

ПІБ керівника ЗВО Мельник Володимир Петрович

Посилання на офіційний веб-сайт 
ЗВО

www.lnu.edu.ua

 
2. Посилання на інформацію про ЗВО (ВСП ЗВО) у Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО
 
https://registry.edbo.gov.ua/university/282

 
3.  Загальна інформація про ОП, яка подається на акредитацію
 
ID освітньої програми в ЄДЕБО 36747

Назва ОП Біологія

Галузь знань 09 Біологія

Спеціальність 091 Біологія

Спеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Тип освітньої програми Освітньо-наукова

Вступ на освітню програму 
здійснюється на основі ступеня 
(рівня)

Магістр (ОКР «спеціаліст»)
 

Структурний підрозділ (кафедра 
або інший підрозділ), 
відповідальний за реалізацію ОП

Біологічний факультет

Інші навчальні структурні 
підрозділи (кафедра або інші 
підрозділи), залучені до реалізації 
ОП

факультет іноземнихмов, кафедра іноземнихмов для 
природничихфакультетів; філософський факультет, кафедра філософії; 
хімічний факультет, кафедра неорганічної хімії; факультет педагогічної 
освіти, кафедра загальної педагогіки і педагогіки вищої школи; кафедра 
психології; кафедра програмування

Місце (адреса) провадження 
освітньої діяльності за ОП

вул. Грушевського, 4, вул. Саксаганського 1, м. Львів79005, Україна

Освітня програма передбачає 
присвоєння професійної 
кваліфікації

не передбачає

Професійна кваліфікація, яка 
присвоюється за ОП (за наявності)

відсутня

Мова (мови) викладання Українська, Англійська

ID   гаранта ОП у ЄДЕБО 220272

ПІБ гаранта ОП Бабський Андрій Мирославович

Посада гаранта ОП Професор

Корпоративна електронна адреса 
гаранта ОП

andriy.babsky@lnu.edu.ua

Контактний телефон гаранта ОП +38(067)-513-70-80

Додатковий телефон гаранта ОП +38(066)-494-92-70
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          Форми здобуття освіти на ОП
        

          Термін навчання
        

очна вечірня 4 р. 0 міс.

заочна 4 р. 0 міс.

очна денна 4 р. 0 міс.

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
Освітньо-наукова програма вищої освіти «Біологія» у галузі знань 09 «Біологія» за спеціальністю 091 «Біологія», 
рівень вищої освіти – третій (освітньо-науковий), ступінь – доктор філософії. Розроблена і вперше введена 2016 
року. У травні 2020 року ОП було оновлено за результатами моніторингу і обговорення зі стейкхолдерами (протокол 
засідання робочої групи від 7 травня 2020 року). На біологічному факультеті Львівського університету до 2016 р. 
здійснювався набір здобувачів за спеціальностями 03.00.02 «Біофізика», 03.00.04 «Біохімія», 03.00.13 «Фізіологія 
людини і тварин», 03.00.05 «Ботаніка», 03.00.08 «Зоологія», 03.00.12 «Фізіологія рослин», 03.00.15 «Генетика», 
03.00.07 «Мікробіологія» у галузі «Біологічні науки». Згідно з Переліком галузей знань і спеціальностей, за якими 
здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 
266, змінився код спеціальності 091Біологія, шифр галузі – 09, галузі знань біологія, Потреба в освітньо-науковій 
програмі 091Біологія за 3 рівнем підготовки виникла у зв’язку з необхідністю підготовки науково-педагогічних і 
наукових кадрів у Львівському національному університеті імені Івана Франка, що пов’язано з ринком підготовки 
фахівців-біологів, які здатні розв’язувати складні системні проблеми у сфері біології та суміжних наук для 
академічних інституцій, об’єктів ПЗФ, ЗВО. Відповідно до наказу МОН України № 707 від 23 червня 2016 року на 
основі пункту 1 частини другої статті 6 ЗУ «Про ліцензування видів господарської діяльності», на підставі рішення 
Ліцензійної комісії МОН (протокол № 9/2 від 23 червня 2016 року) розширено провадження освітньої діяльності за 
галуззю знань.
Прийом до аспірантури Університету за очною (денною, вечірньою) та заочною формою навчання здійснюється 
згідно з Наказом МОН України №707 від 23.06.2016. Про ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньо-
науковому рівні» (Перелік спеціальностей затверджений Постановою Кабінету Міністрів України №266 від 29 
квітня 2015 року; зі змінами затвердженими Постановами Кабінету Міністрів України № 674 від 27 вересня 2016 
року та №53 від 1 лютого 2017 року): зі спеціальності 091 Біологія. Установи та заклади, підпорядковані Міністерству 
освіти і науки України, вищі навчальні заклади різних типів та форм власності, науково-педагогічні та 
природоохоронні установи, науково-дослідні інститути НАН України та інші галузеві академії наук потребують 
висококваліфікованих, конкурентоспроможних, інтегрованих у вітчизняний та міжнародний науково-освітній 
простір фахівців ступеня «Доктор філософії» за спеціальністю «Біологія», які були б спроможні вирішувати складні 
системні проблеми в галузі біології та суміжних наук. Вирішення питання формування особистості фахівця, 
здатного здійснювати дослідницько-інноваційну діяльність, що передбачає оволодіння методологією наукової та 
науково-педагогічної роботи, проведення самостійного наукового дослідження, результати якого мають наукову 
новизну, теоретичне та практичне значення стало нагальною потребою. Саме задля задоволення потреб ринку праці 
у даній сфері було розроблено та впроваджено ОНП 091 Біологія.
 
5. Інформація про контингент здобувачів вищої освіти на ОП станом на 1 жовтня поточного 
навчального року у розрізі форм здобуття освіти та набір на ОП (кількість здобувачів, зарахованих 
на навчання у відповідному навчальному році сумарно за усіма формами здобуття освіти)

 
Рік 

навчанн
я

Навчальний 
рік, у якому 

відбувся 
набір 

здобувачів 
відповідного 

року 
навчання

Обсяг 
набору на 

ОП у 
відповідно

му 
навчально

му році

Контингент студентів на 
відповідному році навчання 

станом на 1 жовтня поточного 
навчального року

У тому числі іноземців

ОД ОВ З ОД ОВ З

1 курс 2020 - 2021 6 5 0 1 0 0 0

2 курс 2019 - 2020 4 2 1 1 0 0 0

3 курс 2018 - 2019 8 5 2 1 0 0 0

4 курс 2017 - 2018 9 8 1 0 0 0 0

 
Умовні позначення:  ОД – очна денна; ОВ – очна вечірня; З – заочна; Дс – дистанційна; М – мережева; Дл – дуальна.

 
6. Інформація про інші ОП ЗВО за відповідною спеціальністю

 
Рівень вищої освіти Інформація про освітні програми

початковий рівень (короткий цикл) програми відсутні

перший (бакалаврський) рівень 11370 Біологія
30368 Лабораторна діагностика біологічних систем
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другий (магістерський) рівень 9730 Ботаніка
7478 Фізіологія людини та тварин
9127 Мікробіологія
9129 Генетика
9604 Фізіологія рослин
10421 Зоологія
10632 Біофізика
11282 Лабораторна діагностика біологічних систем
11369 Біохімія
17611 Генетика та біотехнологія
22730 Збереження біорізноманіття

третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) 
рівень

36747 Біологія

 
7. Інформація про площі приміщень ЗВО станом на момент подання відомостей про 
самооцінювання, кв. м.
 

 Загальна площа Навчальна площа

Усі приміщення ЗВО 163345 64243

Власні приміщення ЗВО (на праві власності, господарського 
відання або оперативного управління)

162647 64243

Приміщення, які використовуються на іншому праві, аніж 
право власності, господарського відання або оперативного 
управління (оренда, безоплатне користування тощо)

698 0

Приміщення, здані в оренду 1071 0

 
Примітка.  Для ЗВО із ВСП інформація зазначається:

�  щодо ОП, яка реалізується у базовому ЗВО – без урахування приміщень ВСП;
�  щодо ОП, яка реалізується у ВСП – лише щодо приміщень даного ВСП.

 
8. Документи щодо ОП

 
Документ Назва файла Хеш файла

Освітня програма ОНП_091Біологія.pdf rYFaLLwu6wyLX4dAI93Bt+s3ZHcwVN3Tqp2ddkfvN8I=

Навчальний план за ОП Navchalnyy-plan-2020.pdf peXEPHTdTtlSnd8tpXHhbDVR0MCcgLo2P5xvPg73gGc
=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Budzak_retsensia.pdf GfKgi0ZgQbx527kFajbhBzdCW+2rqyOSYJVHMZOTFrI=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Dmytruk-KV.pdf FnXDIrnZ8Nn1qU0gl+nxJtVZ1ou6n029lHfozCmPaCE=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Fafula-RV.pdf aFKr3ETKgfx/T41jpjoqa/WgP7yzOYnuwk4Kub1xg48=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Ostapiv-DD.pdf BJh227q9WkIkc4fuUBqE74RWxiBtUb0jgKCzBOYYxDg=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія_на_ОНП_Біологія.pdf Om5bsw3HNd+1Bp891uqYCdODd4M5EPZ5e/PWFptQG
l0=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 

Якими є цілі ОП? У чому полягають особливості (унікальність) цієї програми?

Мета ОНП - підготувати фахівців, які матимуть сформований комплекс інтегральних, загальних і фахових 
компетентностей, поглиблені теоретичні знання, розвинені вміння для наукового дослідження та вирішення 
актуальних практичних проблем в галузі біології та суміжних наук. Унікальність ОНП полягає в тому, що вона 
спрямована на підготовку фахівців, які опанували інструментарій для дослідження біологічних проблем, здатні до 
дослідницької інноваційної діяльності в сфері біології, оволоділи методологією наукової та науково-педагогічної 
діяльності. Особливістю є можливість здобувачам обирати об’єкт і предмет дослідження. Характерною особливістю 
ОНП є її зміст: актуальні напрями сучасних проблем біології, сучасні досягнення у теоретичній та прикладній науці; 
методи наукового дослідження та їх застосування на практиці; освітні інноваційні процеси; основи сучасної 
наукової комунікації; інформаційні технології в науці та освіті. Метою ОНП є підготовка висококваліфікованих, 
конкурентоспроможних, інтегрованих у вітчизняний та міжнародний науково-освітній простір фахівців ступеня 
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«Доктор філософії» у сфері біології. Досягнення мети забезпечується відповідними формами навчання та 
потужними ресурсами університету (матеріально-технічними, кадровими, інформаційними, організаційними, 
фінансовими тощо).

 

Продемонструйте, із посиланням на конкретні документи ЗВО, що цілі ОП відповідають місії та 
стратегії ЗВО

Мета і завдання ОНП відповідають місії та стратегії Університету (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/07/2016-strategy.pdf), де вказано: «Визначати і реалізувати освітні та наукові стандарти; 
генерувати зміни, які потребує регіон, країна та світ; формувати особистість – носія інтелектуального та 
інноваційного потенціалу» (Місія Університету, стор. 2-3). «Забезпечення високої якості навчального процесу. 
Поглиблення інтеграції Університету у світовий освітній та науковий простір. Створення сучасної соціальної, 
інформаційно-комунікаційної та освітньо-наукової інфраструктури» (Стратегічні цілі, с. 8-9). «Формування 
інтелектуальної еліти. Підвищення інноваційного потенціалу, підготовка висококваліфікованих кадрів, яких 
потребує суспільство та держава». Стратегічні цілі «забезпечення високої якості навчального процесу» взяті за 
основу при реалізації ОНП 091Біологія. Мета ОНП відповідає стратегії біологічного факультету 
(https://bioweb.lnu.edu.ua/stratehiia-rozvytku), зокрема в осучасненні навчального процесу, модернізації наукових 
досліджень актуальних біологічних проблем та забезпечення ефективної інфраструктури працевлаштування 
здобувачів ступеня доктора філософії. 

 

Опишіть, яким чином інтереси та пропозиції таких груп заінтересованих сторін (стейкхолдерів) 
були враховані під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП: 
 - здобувачі вищої освіти та випускники програми

Для врахування інтересів і пропозицій здобувачів під час формулювання цілей і програмних результатів навчання 
та вдосконалення ОНП проводяться періодичні семінари кафедр біологічного факультету та засідання круглих 
столів, де розглядаються пропозиції усіх зацікавлених сторін. Здобувачі мають можливість висловити свої погляди 
щодо ОНП на зустрічах із гарантом, засіданнях робочої групи, круглих столах, через анонімні опитування. Важливо 
є почути думку здобувачів, тому на кафедрах відбуваються семінари з обговорення ОНП (протокол №3 від 
07.05.2021), засідання робочої групи (протокол №1 від 01.02.2021). Здобувачі також запропонували своє бачення 
навчального плану і подали пропозиції, які враховано при обговоренні і затвердженні нового навчального плану на 
2020/2021 н.р. За наслідками анонімного опитування,  проведеного спільно Центром забезпечення якості освіти та 
Центром моніторингу Університету серед здобувачів 3-4 курсу, встановлено, що  важливими зміст ОНП, а наявним 
переліком дисциплін ОНП повністю задоволені 69,2%, а 30,8% – радше задоволені. У плані забезпечення 
практичної підготовки ОНП потребує незначного доопрацювання (повністю задоволені – 76,9% і радше задоволені 
– 15,4%, радше не влаштовує – 7,7%). Загалом, позитивно оцінена ОНП здобувачами (на запитання «Чи 
рекомендували б Ви навчання на цій аспірантській освітній програмі?» усі опитувані відповіли позитивно 
(«однозначно так» – 23,1%, «радше так» – 76,9%)

- роботодавці

При формулюванні цілей і програмних результатів навчання були враховані пропозиції і потреби роботодавців, 
зокрема Інституту біології клітини НАНУ. Під час обговорення зі стейкхолдерами (співробітники ЗВО та медико-
діагностичних лабораторій, науково-дослідних інститутів НАН України, тощо) змін ОНП щодо потреб ринку на 
засіданні Круглого столу (протоколи №2 і №3 від 11.05.2021 та 07.05.2021 та) виникла потреба внести зміни до 
навчального плану, розширивши перелік вибіркових дисциплін. В рамках моніторингу ОНП відбуваються зустрічі із 
стейкходерами. Зокрема, у 2021 році відбулись 3 зустрічі. Представники організацій викладають на ОНП за 
сумісництвом (д. б. н. Іскра Р. Я. та ін.) і мають змогу безпосередньо реалізовувати програму, навчальний план, 
розробляти програми (силабуси) дисциплін. Зворотній зв’язок з роботодавцями здійснюється також через 
співпрацю, спільні наукові дослідження (асп. М. Попович виконує дослідження «Ефективність цитотоксичної дії 
похідних тіазолу в комплексі з нанорозмірними носіями» (разом з Інститутом біології клітини НАН).

- академічна спільнота

Інтереси академічної спільноти враховані під час формування і реалізації ОНП 2016 р. та проєкту ОНП 2020. Робочі 
навчальні програми (з 2020 р. силабуси) складали науково-педагогічні працівники, які забезпечують викладання 
відповідної дисципліни, та розглядали на засіданні відповідних кафедр, методичної ради біологічного факультету та 
вченої ради біологічного факультету. На всіх цих етапах науково-педагогічні працівники мають безпосередню змогу 
впливати на формування цілей і програмних результатів навчання. Науково-педагогічні працівники, які 
забезпечують ОНП, брали участь у семінарах кафедр, круглих столах із обговорення програми, переліку 
нормативних і вибіркових дисциплін.

- інші стейкхолдери

Органи місцевої влади, організації (департамент освіти і науки ЛОДА, криміналістичний центр МВС України, 
Львівський обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, установи НАН України та ін.) 
зацікавлені у підготовці висококваліфікованих кадрів, про що свідчать угоди про співпрацю, участь представників у 
засіданнях круглих столів і семінарів та висловлені наміри. Для врахування інтересів та пропозицій стейкхолдерів 
під час формулювання мети та програмних результатів ОНП створено робочу групу, до складу якої увійшли члени 
проєктної групи ОНП, групи забезпечення ОНП, роботодавці, здобувачі вищої освіти та адміністрації біологічного 
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факультету (протокол N 2 засідання вченої ради біологічного факультету від 10.02.2021 р.).

Продемонструйте, яким чином цілі та програмні результати навчання ОП відбивають тенденції 
розвитку спеціальності та ринку праці

Розвиток біологічної науки, медико-біологічні проблеми (зокрема пандемії різних захворювань) сьогодні стають 
надзвичайно актуальними. У суспільстві є запит на зміну парадигми раціонального споживання та відповідальне 
ставлення до власного здоров’я, збереження повноцінних екосистем та здоровий спосіб життя. Виснаження 
природних ресурсів, військові дії, глобальні пандемії підсилюють необхідність врахування потенційних ризиків і 
загроз, формування комплексного підходу до ліквідації наслідків техногенної діяльності та деградації довкілля. 
Цілями ОНП є підготовка конкурентоспроможних спеціалістів, які здатні вирішувати комплексні практичні 
завдання біологічного профілю, оволоділи методологією наукової та науково-педагогічної діяльності, здійснили 
наукове дослідження, результати якого мають наукову новизну й практичну цінність. Випускники отримують 
затребувані ринком праці професійні навички до розв’язання важливих і конкретних біомедичних проблем. 
Спрямованість підготовки здобувачів на забезпечення розв’язання цих важливих проблем підтверджується 
змістовним контекстом ОНП. Основним фокусом ОНП є власне формування в здобувачів комплексу інтегральних, 
загальних і фахових компетентностей та застосування їх у професійній діяльності. Результатом навчання є 
працівник, здатний розв'язувати складні задачі та проблеми у галузі біології та виконувати професійну діяльність 
відповідно до потреб сьогодення.

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП 
було враховано галузевий та регіональний контекст

ЛНУ ім. Івана Франка є провідним ЗВО в Україні, що проводить підготовку фахівців з науковим ступенем доктора 
філософії зі спеціальності 091 Біологія. За кількістю наукових організацій (третє місце серед регіонів України) та 
ЗВО Львівщина займає провідне місце в Україні. Сьогодні на ринку праці Львівщини є попит на докторів філософії 
за спеціальністю «Біологія». Ці питання обговорювали на засіданнях круглих столів кафедри спільно із 
роботодавцями (07.05.2021, 11.05.2021). Одним із пріоритетних завдань західного регіону України є забезпечити 
можливості працевлаштування випускників аспірантури, що дасть їм змогу професійно розвиватися у наукових 
інститутах, природоохоронних установах, закладах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України, ЗВО 
різних типів і форм власності.

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП 
було враховано досвід аналогічних вітчизняних та іноземних програм

У процесі створення цієї ОНП було проаналізовано низку подібних програм підготовки докторів філософії 
іноземних університетів (зокрема, докторантську школу точних і природничих наук Uniwersytetu Marii Curie-
Skłodowskiej), а також враховано досвід аспірантур Інституту біології тварин НААНУ, Інституту біології клітини 
НАНУ тощо). Упродовж останніх років аналізували досвід українських аналогічних ОНП, зокрема, КНУ ім. Тараса 
Шевченка (https://biology.univ.kiev.ua/ukreducational-program/biology/osvitnia-prohrama.html), Національного 
університету біоресурсів і природокористування (https://nubip.edu.ua/node/87129). Серед іноземних аналогів, які 
мають освітньо-наукову орієнтацію в галузі біології (PhD Program in Biology), досліджували програми: University of 
Pensylvania, Philadelphia, PA, USA; Indiana University, Indianapolis, IN, USA, 
UniversitätZürichInstitutfürEvolutionsbiologieundUmweltwissenschaften 
https://www.ieu.uzh.ch/en/teaching/phd/graduate.html). Досвід подібних програм обговорено на засіданнях робочої 
групи, прийнято до уваги і частково запропоновано зміни до навчального плану для вступу у 2020/21 н.р.

Продемонструйте, яким чином ОП дозволяє досягти результатів навчання, визначених стандартом 
вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти

Стандарт вищої освіти України для третього (освітньо-наукового) рівня у галузі знань 09 «Біологія» за 
спеціальністю 091 «Біологія» відсутній (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/print).

Якщо стандарт вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти відсутній, 
поясніть, яким чином визначені ОП програмні результати навчання відповідають вимогам 
Національної рамки кваліфікацій для відповідного кваліфікаційного рівня?

Програмні результати навчання ОНП Біологія відповідають вимогам Національної рамки кваліфікацій: 
– рівень освіти – третій (освітньо-науковий); 
– рівень Національної рамки кваліфікацій – восьмий; 
– компетентності особи – здатність особи 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. 
Змістовне наповнення програмних результатів навчання (ПРН) (таблиця 3, додаток) ОНП відповідає вимогам 
Національної рамки кваліфікацій для третього (освітньо-наукового рівня) вищої освіти за такими дескрипторами: 
� знання (концептуальні та методологічні знання в галузі чи на межі галузей знань або професійної діяльності) – 
ПРН 1, ПРН 2, ПРН 3, ПРН 4, ПРН 8, ПРН 9; 
� уміння (спеціалізовані уміння/навички і методи, необхідні для розв’язання значущих проблем у сфері 
професійної діяльності, науки та/або інновацій, розширення та переоцінки вже існуючих знань і професійної 
практики; започаткування, планування, реалізація та коригування послідовного процесу ґрунтовного наукового 
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дослідження з дотриманням належної академічної доброчесності; критичний аналіз, оцінка і синтез нових та 
комплексних ідей) – ПРН 1, ПРН 2, ПРН 3, ПРН 4, ПРН 5, ПРН 6, ПРН 7, ПРН 8, ПРН 10, ПРН 11;
� комунікація (вільне спілкування з питань, що стосуються сфери наукових та експертних знань, з колегами, 
широкою науковою спільнотою, суспільством в цілому; використання академічної української та іноземної мови у 
професійній діяльності та дослідженнях) – ПРН 1, ПРН 2, ПРН 3, ПРН 6, ПРН 7, ПРН 8, ПРН 10, ПРН 12;
� відповідальність і автономія (демонстрація значної авторитетності, інноваційність, високий ступінь самостійності, 
академічна та професійна доброчесність, послідовна відданість розвитку нових ідей або процесів у передових 
контекстах професійної та наукової діяльності; здатність до безперервного саморозвитку та самовдосконалення) – 
ПРН 1, ПРН 2, ПРН 3, ПРН 6, ПРН 7, ПРН 8. Таким чином, ОНП «Біологія» повністю відповідає основним вимогам, 
які визначені в Національній рамці кваліфікацій.

2. Структура та зміст освітньої програми

Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?

43

Яким є обсяг освітніх компонентів (у кредитах ЄКТС), спрямованих на формування 
компетентностей, визначених стандартом вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем 
вищої освіти (за наявності)?

0

Який обсяг (у кредитах ЄКТС) відводиться на дисципліни за вибором здобувачів вищої освіти?

18

Продемонструйте, що зміст ОП відповідає предметній області заявленої для неї спеціальності 
(спеціальностям, якщо освітня програма є міждисциплінарною)?

Зміст ОНП відповідає предметній області спеціальності 091Біологія і складається з освітньої та наукової складових: 
1) Професійна теоретична підготовка, що забезпечує підвищення освітнього рівня за відповідною спеціальністю і 
яка містить нормативні дисципліни та дисципліни вільного вибору здобувача, розподілені між такими складовими: 
глибинні знання зі спеціальності, загальнонаукові компетентності, універсальні навички та мовні компетентності. 2) 
Науково-дослідна робота. 3) Підготовка та захист дисертаційної роботи. Обов’язкові компоненти спеціальності: 
дисципліни, що формують глибинні знання (Сучасні проблеми біології, Науковий семінар), дисципліни, що 
формують загальнонаукові компетентності (Філософія), дисципліни, що формують універсальні навички дослідника 
(Педагогічна практика, Інформаційні технології та програмування), дисципліни, що формують мовні 
компетентності (Іноземна мова за фаховим спрямуванням). Обов’язкові компоненти спеціальності покликані 
забезпечити здобувачів вищої освіти необхідними компетентностями для розв’язування складних системних 
проблем у сфері біології при здійсненні дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає глибоке 
переосмислення наявних і створення нових цілісних знань, оволодіння методологією наукової та науково-
педагогічної діяльності, проведення самостійного наукового дослідження, результати якого мають наукову новизну, 
теоретичне та практичне значення. Серед першої складової вільного вибору здобувачі обирають ті, які посилюють на 
їхню думку глибинні знання зі спеціальності (Біофізика клітинних мембран, Лабораторна діагностика у клініці та 
експерименті, Фіторізноманіття, Генетична регуляція метаболізму, Порівняльна анатомія тварин, Молекулярна 
фізіологія, Biochemistry and Molecular Biology of plants, Філогенія прокаріот, Транспорт речовин та біоелектрогенез, 
Функціональна біохімія, Фітогеографія, Молекулярна філогенетика, Біоценологія, Біоенергетичне забезпечення 
клітинних процесів, Системна біологія рослин, Метаболізм прокаріот та його регуляція, Механізми модифікуючого 
впливу фізико-хімічних чинників, Біохімія оксидативно-нітративного стресу, Адвентизація природних екосистем, 
Системна біологія, Міжекосистемні зв’язки, Електрофізіологія і сигнальні системи клітин, Рослинні сигнальні 
системи, Молекулярна біологія вірусів). Завданням вибіркових компонентів другої складової ОНП є розширити 
загальнонаукові знання (Педагогіка вищої школи, Підготовка науково-інноваційного проєкту, Психологія вищої 
школи, Інтелектуальна власність і трансфер технологій). ОНП є структурованою за семестрами і роками, виділені 
змістовні блоки скомпоновані таким чином, аби була певна послідовність і логіка. Таким чином, зміст ОНП має 
чітку структуру, а освітні компоненти логічно пов’язані між собою, що разом дає можливість досягти цілей у 
підготовці доктора філософії з біології.

Яким чином здобувачам вищої освіти забезпечена можливість формування індивідуальної освітньої 
траєкторії?

Можливість формувати індивідуальну освітню траєкторію здобувачам вищої освіти на ОНП забезпечується через, 
вибіркові дисципліни, індивідуальний навчальний план і план наукової роботи здобувача, академічну мобільність, 
гнучку організацію навчання через різні форми: очна, заочна, вечірня. Відповідно до Тимчасового положення про 
організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії 
(https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf ) навчальні дисципліни за вибором 
включають до індивідуального навчального плану. Засвоєння здобувачами навчальних дисциплін може відбуватися 
на базі Університету, а також у рамках реалізації права на академічну мобільність (Постанова Кабінету Міністрів 
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України від 12.08.2015 р. №579) - на базі інших вітчизняних ЗВО (наукових установ) та закладів освіти за кордоном. 
Згідно з Тимчасовим положенням про порядок академічної мобільності (https://lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/01/ifnul_academic_mobility.pdf) академічна мобільність здобувачів вищої освіти Університету 
реалізується на підставі укладених угод про співпрацю між університетом й установами-партнерами, в рамках DAAD 
та ін.

Яким чином здобувачі вищої освіти можуть реалізувати своє право на вибір навчальних дисциплін?

Відповідно до Тимчасового положення про організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора 
філософії (https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf ) навчальні дисципліни за 
вибором здобувача вищої освіти включають до індивідуального навчального плану. Їх вибір здобувач ступеня 
доктора філософії здійснює з урахуванням власних потреб та уподобань щодо майбутньої наукової діяльності. 
Процедура забезпечення здобувачем вибору навчальних дисциплін у межах, передбачених відповідною освітньо-
науковою програмою та навчальним планом, в обсязі, що становить не менш як 25% загальної кількості кредитів 
ЄКТС, передбачених для цього рівня вищої освіти, здійснюється за безпосереднім вибором навчальних дисциплін, у 
тому числі з інших рівнів вищої освіти. Відділ аспірантури і докторантури на початку навчального року доводить до 
відома здобувачів перелік дисциплін за вільним вибором у межах кожного року навчання. У ОНП 091Біологія 
здобувачам запропоновано перелік вибіркових курсів випусковими кафедрами, попередньо узгодивши з відділом 
аспірантури й докторантури. Здобувачі, ознайомившись з переліком дисциплін за вільним вибором, до 25 березня 
поточного року вносять обрані дисципліни до вибіркової частини навчального плану. Відділ аспірантури і 
докторантури узагальнює інформацію про вибір здобувачами навчальних дисциплін. Ця інформація є підставою 
для включення обраних дисциплін до навчального навантаження кафедри. Списки груп і відомості підсумкового 
контролю формує відділ аспірантури та докторантури. Перелік дисциплін для вільного вибору здобувача ОНП 
Біологія містить цикл дисциплін, які формують глибинні знання зі спеціальності (Біофізика клітинних мембран, 
Лабораторна діагностика у клініці та експерименті, Фіторізноманіття, Генетична регуляція метаболізму, 
Порівняльна анатомія тварин, Молекулярна фізіологія, Biochemistry and Molecular Biologyofplants, Філогенія 
прокаріот, Транспорт речовин та біоелектрогенез, Функціональна біохімія, Фітогеографія, Молекулярна 
філогенетика, Біоценологія, Біоенергетичне забезпечення клітинних процесів, Системна біологія рослин, 
Метаболізм прокаріот та його регуляція, Механізми модифікуючого впливу фізико-хімічних чинників, Біохімія 
оксидативно-нітративного стресу, Адвентизація природних екосистем, Системна біологія, Міжекосистемні зв’язки, 
Електрофізіологія і сигнальні системи клітин, Рослинні сигнальні системи, Молекулярна біологія вірусів) і 
загальнонаукові компетентності (Педагогіка вищої школи, Психологія вищої школи, Підготовка науково-
інноваційного проєкту, Інформаційні технології та програмування, Інтелектуальна власність і трансфер технологій, 
Розвиток інновацій та підприємництво). Здобувач несе відповідальність за своєчасне формування індивідуального 
плану та зміст його вибіркової частини і зобов’язаний виконати ОНП в повному обсязі кредитів ЄКТС з урахуванням 
вибіркових навчальних дисциплін.

Опишіть, яким чином ОП та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої 
освіти, яка дозволяє здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності

Обов’язковою компонентою ОНП є педагогічна практика, яка проводиться у 6 семестрі обсягом 4 кредити ЄКТС. 
Положення про педагогічну практику здобувачів ЛНУ регламентує порядок і форму проходження педагогічної 
практики (https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/08/Положення-про-педагогічну-практику.pdf). 
Організацію, навчально-методичне забезпечення та виконання програми педагогічної практики забезпечують 
кафедри біологічного факультету. Педагогічна практика дозволяє сформувати фахові компетентності: предметні, 
що є важливими для професійної діяльності за спеціальністю; передові концептуальні та методологічні знання в 
галузі науково-дослідної та професійної діяльності; розробка та реалізація проєктів, включаючи власні 
дослідження, які дають можливість переосмислити наявні та створити нові цілісні знання; критичний аналіз, 
оцінювання і синтез нових ідей; спілкування у діалоговому режимі з широкою науковою спільнотою та 
громадськістю в галузі біології. Здобувачі мають можливість промоделювати майбутню професійну діяльність.

Продемонструйте, що ОП дозволяє забезпечити набуття здобувачами вищої освіти соціальних 
навичок (soft skills) упродовж періоду навчання, які відповідають цілям та результатам навчання ОП 
результатам навчання ОП

Соціальні навички (soft skills) є професійно необхідними для науковця, і для викладача ЗВО. Їм відповідають такі 
загальні компетентності, як ЗК1 (Здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу), ЗК2 (Здатність розробляти 
проєкти та керувати ними), ЗК3 (Вміння виявляти, ставити та розв’язувати важливі завдання), ЗК4 (Здатність до 
спілкуванням з академічним товариством та громадськістю як на національному, так і на міжнародному рівнях для 
реалізації інноваційного проєкту або вирішення наукової проблеми), ЗК5 (Здатність управляти стратегічним 
розвитком команди в процесі здійснення професійної діяльності), ЗК6 (Здатність до самовдосконалення, адаптації 
та дії в нових ситуаціях, креативність), ЗК7 (Дотримання академічної доброчесності, етичних норм та авторського 
права). Ці навички здобувачі формують у ході вивчення нормативних дисциплін, педпрактики й роботи в колективі 
кафедри й факультету. Проведення різноманітних форм занять і контрольних заходів: бесіда, дискусія, підготовка і 
захист проєктів, розгляд кейсів, ситуаційних завдань з проблемних питань, аналіз конфліктних ситуацій, робота у 
командах, проведення занять на педпрактиці дозволяють їм набути необхідних навичок. Важливими є діяльність 
здобувачів в наукових гуртках, участь у наукових проєктах і виконанні наукових тем кафедри, проведення наукових 
семінарів, безпосередня комунікація з роботодавцями. Завершальний етап формування soft skills здобувачів – 
виконання дисертації на здобуття ступеня доктор філософії.
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Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?

Професійний стандарт зі спеціальністю 091 «Біологія» відсутній.

Який підхід використовує ЗВО для співвіднесення обсягу окремих освітніх компонентів ОП (у 
кредитах ЄКТС) із фактичним навантаженням здобувачів вищої освіти (включно із самостійною 
роботою)?

Обсяг одного кредиту ЄКТС становить 30 годин, що включають у себе як аудиторну, так і самостійну роботу. 
Співвідношення аудиторної і самостійної роботи на ОНП становить приблизно один до одного. Загальний бюджет 
навчального часу складає 43 кредити ЄКТС (1290 годин), з яких обсяг аудиторних становить 572 годин (44%), а обсяг 
самостійної роботи здобувачів становить 718 годин (56%). Ефективність самостійної роботи здобувачів оцінюється 
на проміжному та підсумковому контролі. У робочих програмах і силабусах визначено перелік питань для 
самостійного опрацювання. Самостійна робота забезпечується системою навчально-методичних засобів, 
передбачених для вивчення конкретної навчальної дисципліни чи окремої теми: підручники, навчальні посібники, 
методичні матеріали, система Moodle, курси лекцій, практикуми, навчально-лабораторне обладнання, комп’ютери 
тощо.

Якщо за ОП здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти, 
продемонструйте, яким чином структура освітньої програми та навчальний план зумовлюються 
завданнями та особливостями цієї форми здобуття освіти

Підготовка здобувачів за дуальною формою  освіти на даній ОНП не проводиться, однак можливість її 
запровадження розглядається з урахуванням нової стратегії Університету на 2021-2025 роки  https://lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/03/strategy-2021-2025.pdf

3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про правила прийому на навчання та 
вимоги до вступників ОП

Правила прийому до аспірантури та докторантури у 2020 році https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/01/img814.pdf  
Правила прийому до аспірантури та докторантури у 2016 р. https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/02/Pravyla-pryyomu-do-aspirantury-ta-doktorantury-2016-r..pdf 

Поясніть, як правила прийому на навчання та вимоги до вступників ураховують особливості ОП?

Згідно з Правилами прийому до аспірантури Університету, оприлюдненому на офіційному сайті 
https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/01/img814.pdf на конкурсній основі приймають громадян 
України, які здобули ступінь магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста. Конкурсний відбір 
проводиться на основі конкурсного балу, який обчислюється як сума балів отриманих під час складання вступних 
іспитів зі спеціальності, філософії та іноземної мови. До конкурсного балу додається додатковий бал за 
навчальні/наукові досягнення. Вступник, який підтвердив свій рівень знання англійської мови дійсним 
сертифікатом тестів TOEFL або IELTS або сертифікатом Cambridge English Language Assessment (не нижче рівня B2) 
звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені 
сертифікати прирівнюють до результатів вступного випробування з іноземної мови з найвищим балом. Вступники 
подають список опублікованих наукових праць і винаходів, або наукові доповіді (реферати) за спеціальністю 
«Біологія». Науковий керівник надає рецензію на наукову доповідь (реферат) або відгук на наукові праці. Програми 
вступних випробувань з біології розміщені на сайті біологічного факультету 
(https://bioweb.lnu.edu.ua/academics/postgraduates), а програми вступних випробувань з філософії та іноземної мови 
розміщені на сайті відділу аспірантури і докторантури (https://aspirantura.lnu.edu.ua/documents/).

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих в інших 
ЗВО? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?

Питання визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, регулюється Тимчасовим положенням про 
порядок академічної мобільності здобувачів вищої освіти у Львівському національному університеті імені Івана 
Франка (https://international.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/02/ifnul_academic_mobility.pdf) та Положенням 
про визнання та перезарахування результатів навчання учасників академічної мобільності у Львівському 
національному університеті імені Івана Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/09/reg-academic-
mobility.pdf), а також Тимчасовим положенням про організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти ступеня 
доктора філософії (https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf )

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо 
такі були)?

Згідно з п. 3.11 Тимчасового положення про порядок організації академічної мобільності здобувачів вищої освіти 
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(https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf ) результати навчання визнають на 
основі ЄКТС. Порівняння обсягу навчального навантаження повинне ґрунтуватися на зіставлені результатів 
навчання, яких здобувач досяг в іншому ЗВО, та результатів навчання, запланованих освітньою програмою 
Університету. Згідно з п. 3.2 Положенням про визнання та перезарахування результатів навчання учасників 
академічної мобільності результати навчання, отримані під час участі в програмах академічної мобільності, мають 
бути визнані і перезараховані не пізніше двох місяців з дня повернення до Університету без будь-якої роботи чи 
оцінювання. Згідно з п. 3.3 перезарахування результатів навчання з навчальних дисциплін проводиться на підставі 
порівняння навчальних програм відповідної ОП та виписки з оцінками і кредитами, яку надають учасники 
програми академічної мобільності. У випадку відсутності повної кореляції між системами оцінювання виставляють 
максимальний бал за шкалою Університету. Затверджує визнання результатів навчання (п. 3.5) вчена рада 
факультету. Як конкретний приклад участі здобувача вищої освіти на ОНП в академічній мобільності можна навести 
аспірантку кафедри фізіології та екології рослин Фецюх Анастасію, яка отримала стипендію Шведського 
університету сільськогосподарських наук, м. Упсала, Швеція (1.09.2019 – 31.12.2019).

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих у 
неформальній освіті? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього 
процесу?

Регулювання питань визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті в Університеті здійснюється 
документом: Порядок визнання у Львівському національному університеті імені Івана Франка результатів навчання, 
здобутих у неформальній та інформальній освіті https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/01/reg_inf-
educations-results.pdf .
В Інституті післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки Університету здобувачі мають змогу 
удосконалити свої навички на різних курсах (https://ipodp.lnu.edu.ua/academics/sertyfikatsijni-kursy), в тому числі 
комп’ютерних (IT в освіті) та мовних (різнорівневі семестрові курси іноземної мови, курси розмовної англійської 
мови за програмою English Speaking Club), які можуть бути зараховані до загальних компетентностей здобувачів 
вищої освіти. У січні 2020 р. в Університеті відбулася перша зимова школа DES 2020 Data Engineeringand Security 
для здобувачів вищої освіти ці та інші курси постійно нагадують на сайтах, розсилають через корпоративну пошту 
усім стейкхолдерам. 

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо 
такі були)

Практики застосування вказаних правил на ОНП «Біологія» ще не було.

4. Навчання і викладання за освітньою програмою

Продемонструйте, яким чином форми та методи навчання і викладання на ОП сприяють 
досягненню програмних результатів навчання? Наведіть посилання на відповідні документи

Форми, методи навчання і викладання представлені у Тимчасовому положенні про організацію освітнього процесу 
здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf . Нормативні дисципліни (Сучасні проблеми біології, Науковий семінар, 
педпрактика) забезпечують усі програмні складові ОНП, а вибіркові – підсилюють програмні результати). 
Досягнення результатів забезпечується завдяки оптимальному поєднанню таких форм і методів як лекції з 
використанням проблемного підходу й елементами обговорення, практичні заняття, обговорення виконаних 
індивідуальних завдань, дискусії, мозкові штурми, аналіз кейсів, дебати, міні-конференції, презентації, консультації, 
проведення наукових семінарів, проходження педагогічної практики, контрольні заходи. У програмі Moodle 
(http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=2098) подано перелік джерел літератури, вимоги, систему 
оцінювання, корисні лінки, завдання. Лекції та практичні заняття (семінари) проводяться з використанням 
мультимедійних засобів, а лабораторні заняття - із використанням лабораторних приладів. Саме такі різноманітні 
форми і методи скеровані на досягнення результатів навчання, вміння застосувати їх у власних дослідженнях, 
формулювати і перевіряти гіпотези, презентувати та обговорювати з фахівцями і нефахівцями отримані в 
дисертаційній роботі результати.

Продемонструйте, яким чином форми і методи навчання і викладання відповідають вимогам 
студентоцентрованого підходу? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти методами 
навчання і викладання відповідно до результатів опитувань?

На кафедрах для здобувачів створене навчально-дослідницьке середовище, що ґрунтується на 
студентоцентрованості, орієнтоване на творчий діалог, ініціативу й активність здобувача, розвиток критичного 
мислення. Розроблена інформаційна система для забезпечення індивідуальних навчальних траєкторій, розроблено і 
оприлюднено стратегії та критерії оцінювання. Програми та силабуси усіх дисциплін доступні і розміщені на сайті 
факультету (https://bioweb.lnu.edu.ua/academics/postgraduates) і конкретних кафедр. Анонімне опитування 
здобувачів 3 -4 курсів показало високий відсоток задоволення обраною ОНП. На запитання анкети «Наскільки Ваші 
очікування щодо навчання на освітній програмі співпали з тим, що Ви отримали?» – опитувані відповіли: збіглися 
повністю (30,8%), радше збіглися (53,8%), радше не збіглися (7,7%), важко відповісти (7,7%). Повністю влаштовує 
система критеріїв оцінювання знань – 100%. Оцінка професіоналізму викладачів: уміння спілкуватися зі 
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здобувачами; форм (методів) проведення лекцій; доведення до відома критеріїв оцінювання знань - 76,9% цілком 
задоволені і радше задоволені – 23,1%. Повністю влаштовує (84,6%) забезпечення об'єктивного оцінювання 
(результати анкетування додаються). Результати анонімного анкетування проаналізовано на засіданнях кафедр, де 
обговорено зі здобувачами можливості покращення ОНП і враховано їхні конкретні пропозиції (протокол № 4 від 
09.06.2021 р.).

Продемонструйте, яким чином забезпечується відповідність методів навчання і викладання на ОП 
принципам академічної свободи

Методи навчання і викладання на ОНП відповідають принципам академічної свободи для всіх учасників освітнього 
процесу. Здобувачі мають право і можливість вільно обирати теми наукових досліджень, теми наукових виступів на 
конференціях і семінарах кафедри, формувати індивідуальну освітню траєкторію. Затверджено Положення про 
забезпечення академічної доброчесності у Львівському національному університеті імені Івана Франка 
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf ). Кожен викладач і здобувач ЛНУ має 
право вільно обирати свою громадянську та наукову позицію, якщо вона не суперечить місії і цінностям 
Університету. Кожен учасник ОНП ознайомлений з декларацією про дотримання академічної доброчесності 
(https://www.google.com/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiv1_eHkIjxAhVk-
ioKHeZnCGgQFjAAegQIAxAD&url=https%3A%2F%2Flnu.edu.ua%2Fwp-
content%2Fuploads%2F2020%2F02%2Fvirtue_declaration_employer.docx&usg=AOvVaw3DeA4N8w2IGzPW-hovPktg ). 
Принципи академічної свободи є визначальними в діяльності ЛНУ, проявляється зокрема у вільному виборі форм, 
методів, способів подання навчального матеріалу. Особисті світоглядні, релігійні чи політичні погляди викладачів 
не впливають на реалізацію академічної свободи здобувачів.

Опишіть, яким чином і у які строки учасникам освітнього процесу надається інформація щодо цілей, 
змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих 
освітніх компонентів *

Здобувачі ознайомлюються з ОНП і навчальним планом на початку навчання, які розміщені на офіційних сайтах 
Університету (https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/04/091-ochna.pdf, 
https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/04/091-zaochna.pdf) і біологічного ф-ту 
(https://bioweb.lnu.edu.ua/academics/postgraduates). Згодом при виборі дисциплін вони ознайомлюються з 
анотаціями курсів, навчальними програмами, силабусами. Для всіх дисциплін своєчасно підготовлені робочі і 
навчальні програми (з 2020 р. – силабуси), де чітко визначено цілі, зміст, критерії оцінювання відповідно до 
Положення про організацію освітнього процесу у Львівському національному університеті імені Івана Франка 
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf). Ці матеріали є доступні на сторінці 
факультету (https://bioweb.lnu.edu.ua/academics/postgraduates) для усіх стейкхолдерів. Їх оновлюють перед 
початком навчального року і вони є у вільному доступі. Більшість курсів, які читають викладачі кафедр біологічного 
факультету, розміщені в системі Moodle (http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=2098). Здобувачам доступна 
інформація про автора курсу, перелік рекомендованої літератури, система оцінювання знань, глосарій, лекційні 
матеріали, методичні рекомендації для виконання практичних/семінарських занять, виконання індивідуальних 
завдань, тестові завдання для самоконтролю тощо.

Опишіть, яким чином відбувається поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОП

Специфіка біологічних досліджень передбачає обов’язкове поєднання навчання і експериментальної частини 
реалізації ОНП. Тематика курсів складається з урахуванням сучасних практик та наукових досягнень, викладачі 
ОНП інтегровані в науково-дослідницький процес. Кафедри постійно проводять наукові та науково-методичні 
семінари. Щороку у лютому місяці на факультеті проводиться звітна наукова конференція співробітників та 
здобувачів. Здобувачі також залучені до реалізації наукових тем кафедр, беруть участь у написанні наукових звітів 
кафедри. Впродовж 17 років на біологічному факультеті Університету проводиться Міжнародна наукова 
конференція студентів і здобувачів «Молодь і поступ біології», де здобувачі мають змогу представити результати 
своїх наукових досліджень. 70% часу здобувачі виділяють на наукову роботу: проведення досліджень, робота над 
дисертацією, написання статей, тез, участь у конференціях. Крім того, здобувачі мають змогу удосконалювати свої 
знання на курсах англійської мови, тренінгах, які організовані як в університеті, так і поза ним і визнаються згідно із 
Порядком визнання у Львівському національному університеті імені Івана Франка результатів навчання, здобутих у 
неформальній та інформальній освіті (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/01/reg_inf-educations-
results.pdf).

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, яким чином викладачі оновлюють зміст 
навчальних дисциплін на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі

Оновлення змісту освітніх компонентів на основі наукових досягнень і сучасних практик реалізується шляхом 
внесення змін у силабуси навчальних дисциплін відповідно до Методичних рекомендацій порядку розробки 
силабусу навчальних дисциплін у Львівському національному університеті імені Івана Франка 
(https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/10/reg_syllabus.pdf).
На кожний навчальний рік викладач оновлює програму чи силабус курсу відповідно до теми дослідження 
здобувачів, які будуть слухати цей курс. Оновлення можуть торкатись наповнення лекцій, зміни тем практичних 
занять чи індивідуальних завдань. Так, курс «Молекулярна біологія вірусів» викладачі кожного року адаптують до 
тем дослідження здобувачів, що можна простежити по планах практичних занять. Усі курси – авторські, викладач 
оновлює при кожному новому читанні, оскільки зміст біологічних дисциплін передбачає щорічне інформаційне й 
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актуальне оновлення, перш за все джерел літератури. Головним джерелом оновлення є наукові публікації за 
тематикою занять. Наприклад, важливою складовою вивчення концепцій розуміння причинно-наслідкових зв’язків 
між будовою та механізмами впливу вірусів на клітину, так і процесів та інструментів, які потрібні для порівняння 
відомостей про структурно-функціональну організацію віріонів різних груп вірусів, є використання інформації з баз 
даних (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/, https://www.clinicaltrials.gov/), вміст яких постійно оновлюється. 
Оновлення курсів можна простежити на основі щорічних навчальних і робочих програм. Перегляд та аналіз змісту 
освітніх компонентів здійснюється на засіданнях кафедр біологічного факультету, робочої групи, методичних 
семінарах кафедр відповідно до потреб, врахування новітніх тенденцій у науці. Викладачі ОНП підвищують свою 
кваліфікацію на різноманітних стажуваннях, тренінгах, є учасниками різноманітних наукових заходів (конференції, 
симпозіуми, «круглі столи» тощо), членами наукових товариств. Сучасні практики та наукові досягнення викладачі 
використовують у процесі формування змісту дисциплін, включаючи у нього інформацію із сучасної наукової 
літератури, а також одержану під час конференцій, семінарів і тренінгів. Результати бесід, а також проведене 
анкетування Центром моніторингу зі здобувачами третього освітнього рівня підготовки свідчать про високий рівень 
задоволення викладанням.

Опишіть, яким чином навчання, викладання та наукові дослідження у межах ОП пов’язані із 
інтернаціоналізацією діяльності ЗВО

Процедура міжнародної кредитної мобільності регламентована у Тимчасовому положенні про порядок академічної 
мобільності здобувачів вищої освіти у Львівському національному університеті імені Івана Франка 
(http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/ifnul_academic_mobility.pdf). Викладання, наукові семінари, 
диспути, у яких беруть участь здобувачі, неможливі без постійного моніторингу, аналізу і обговорення сучасних 
досягнень світової науки. Здобувачі ОНП беруть участь у семінарах кафедр за участю іноземних фахівців: (Prof., Dr. 
hab. B. Denisow, University of Life Sciencesin Lublin: «Alien in vasive species – real danger for wild life and human 
economy»; Богдан Проць, Всесвітній фонд природи WWF: «Відкриті кордони для міграції ведмедів між 
Українськими та Румунськими Карпатами», H. T. Marsh, нейрохірург «Про нейрохірургію і актуальні екологічні 
проблеми; Phil Thornhill (представник Climate Action Network) про зміни клімату. Здобувачі представляють свої 
результати на міжнародних конференціях. Здобувачка Фецюх Анастасія Богданівна отримала стипендію Swedish 
Institute 1.09.2019 – 31.12.2019 р. (Шведський університет сільськогосподарських наук, м. Упсала, Швеція). 
Здобувачка Макар Орися Орестівна отримала стипендію Вишеградського фонду 1.09.2020 – 30.06.2021 р. 
(Люблінський Католицький університет ім. Івана Павла ІІ, Інститут біотехнології, Польща).

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

Опишіть, яким чином форми контрольних заходів у межах навчальних дисциплін ОП дозволяють 
перевірити досягнення програмних результатів навчання?

Процес оцінювання результатів знань здобувачів врегульовано системою оцінювання курсу, що відображено у 
силабусах або програмах усіх дисциплін, уточнено в системі Moodle http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?
id=2098. Для оцінювання навчальних досягнень здобувачів у межах навчальних дисциплін використовуються 
різноманітні форми контрольних заходів: оцінювання вміння вести бесіду, дискусію, виконання індивідуальних 
завдань, контрольні роботи, написання есе, комп’ютерне тестування, підготовка і захист проєктів, що дозволяють 
виявити наявні знання та уміння. Розгляди кейсів, ситуаційних завдань з проблемних питань біології  сприяють 
розвитку аналітичних умінь та формуванню критичного мислення. Підсумковий контроль включає перевірку 
засвоєних знань і вироблених умінь та навичок з навчальної дисципліни як під час аудиторних занять, так і в процесі 
самостійної роботи. Наприклад, у курсі «Механізми модифікуючого впливу фізико-хімічних чинників» поточне 
оцінювання проводиться на практичних заняттях під час бесіди, дискусії, обговорення виконаного завдання; 
виконання підсумкових модульних завдань, де здобувачі мають продемонструвати програмні результати. 
Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються за наступним співвідношенням: 50 % 
семестрової оцінки та 50 % оцінки за іспит; для заліків – 100 %.
Результати з курсу «Науковий семінар» здобувачів оцінюють на семінарських заняттях, під час представлення 
презентацій, проблемних бесід, роботи в малих групах, дискусіях, оцінювання вирішення проблемних питань 
(кейсів чи аналізу конкретних ситуацій),творчого індивідуального завдання, виступів на наукових семінарах 
кафедри. Більшість дисциплін передбачають оцінювання як теоретичних знань, так і оцінювання індивідуальних чи 
групових проєктів (Філософія, Педагогіка вищої школи, Методологія підготовки наукової публікації, Підготовка 
науково-інноваційного проєкту, Сучасні проблеми біології, Системна біологія) (Табл. 3). Педагогічна практика: 
підсумковий контроль (залік)виставляється на основі поточної успішності здобувача, де враховується й оцінюється 
організація і проведення навчально-виховного процесу зі студентами (70 балів) і звітні матеріали проведених занять 
з навчальних дисциплін (30 балів). Оцінювання поточної успішності здобувача здійснює науковий керівник 
впродовж педагогічної практики через аналіз та оцінювання цілісної систематичної педагогічної діяльності 
здобувача за конкретний період. Таким чином, різнобічні форми контролю, валідні критерії оцінювання дають 
змогу повною мірою перевірити досягнення програмних результатів навчання здобувачів, а також розвивають 
можливості для їхньої академічної свободи і самореалізації

Яким чином забезпечуються чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв 
оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти?

У навчальному плані здобувача зазначено форму підсумкового контролю. Здобувач отримує на перших заняттях 
програму (силабус), перелік контрольних/екзаменаційних запитань, питання для усного чи письмового опитування, 
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зразки тестів, а також інформацію про критерії оцінювання, розподіл балів між окремим компонентами. Частково ці 
матеріали розміщені на платформі Moodle. Якщо є нечіткість чи незрозумілість через недоліки формулювання, то 
здобувач зможе уточнити на заняттях, консультаціях чи письмово у викладача. Здобувач ознайомлюється з 
отриманими балами після кожного виконаного завдання. Підсумкові результати вносять у відомість обліку 
успішності та індивідуальний навчальний план здобувача. Система оцінювання успішності здобувачів вищої освіти 
доктора філософії у вигляді семестрових екзаменів оцінюється за шкалою ЄКТС, національною шкалою та 100-
бальною шкалою Університету, а семестрових заліків - за шкалою ЄКТС та національною шкалою (“зараховано”, “не 
зараховано”). Викладачі кафедри після завершення курсу обговорюють з здобувачами змістове наповнення 
дисципліни, актуальність, методику викладання, чіткість і зрозумілість критеріїв оцінювання. Таким чином, 
система оцінювання, розроблена для курсів на ОНП, є вагомим інструментом для мотивації здобувача до 
системного навчання впродовж семестру.

Яким чином і у які строки інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання 
доводяться до здобувачів вищої освіти?

Організація планування та проведення контрольних заходів відбувається відповідно до Тимчасового положення про 
організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у Львівському національному 
університеті імені Івана Франка (https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf). Для 
забезпечення організації проведення підсумкового контролю факультети за погодженням з кафедрами, складають 
на кожний семестр, відповідно до робочих навчальних планів, розклад занять і екзаменів та подають на узгодження 
у відділ аспірантури та докторантури. Терміни проведення екзаменаційної сесії визначаються наказом ректора. 
Розклад заліків і екзаменів узгоджують із викладачами заздалегідь, завчасно повідомляють здобувачів і 
оприлюднюють розклад екзаменів на сайті відділу аспірантури і докторантури. На сайтах Університету 
(https://aspirantura.lnu.edu.ua/rozklad-zaniat-dlia-aspirantiv-biolohichnoho-f-tu/) та біологічного факультету 
(https://bioweb.lnu.edu.ua/academics/postgraduates) розміщують розклади занять і екзаменаційних сесій. Анонімне 
опитування Центром моніторингу показало задоволеність здобувачів формами поточного і проміжного контролю 
знань, критеріями оцінювання знань поточної та підсумкової успішності, доведення до відома критеріїв оцінювання 
знань.

Яким чином форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам стандарту вищої освіти 
(за наявності)?

Стандарт вищої освіти відсутній. Передбачено такі форми атестації: 
освітньої складової – виконання здобувачем навчального плану ОНП у повному обсязі; наукової складової – 
публічний захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора філософії. 
Дисертація на здобуття наукового ступеню доктора філософії повинна бути самостійним розгорнутим 
дослідженням, що пропонує розв’язання теоретичних та практичних актуальних екологічних проблем, результати 
якого становлять оригінальний внесок у суму знань у сфері сучасної біології та суміжних наук і характеризується 
науковою новизною, теоретичним та практичним значенням. Основні результати дисертаційної роботи мають бути 
апробовані, опубліковані відповідно до вимог, діючих на час захисту дисертацій, а також перевірені на академічний 
плагіат. Вимоги до опублікування результатів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії 
відповідають постанові КМУ №167 від 6 березня 2019 р. «Про проведення експерименту з присудження ступеня 
доктора філософії».

Яким документом ЗВО регулюється процедура проведення контрольних заходів? Яким чином 
забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?

Процедуру проведення контрольних заходів регулюють Положення про організацію освітнього процесу в 
Львівському національному університеті імені Івана Франка (http://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf), Тимчасове положення про організацію освітнього процесу 
здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у Львівському національному університеті імені Івана Франка 
(https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf), а підсумкову атестацію – Постанова 
Кабінету Міністрів України від 06 березня 2019 р. № 167 Київ «Про проведення експерименту з присудження 
ступеня доктора філософії».

Яким чином ці процедури забезпечують об’єктивність екзаменаторів? Якими є процедури 
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів? Наведіть приклади застосування відповідних 
процедур на ОП

Об’єктивність екзаменаторів, процедури запобігання та врегулювання конфлікту інтересів контролюються і 
визначаються Положенням про контроль та оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти Львівського 
національного університету імені Івана Франка здобувачів вищої освіти Львівського національного університету 
імені Івана Франка від 02.03.2021 р. та Положенням про апеляцію результатів контрольних заходів від 27.01.21 р. 
https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/02/reg_appeal.pdf.    
Навчання впродовж семестру, поточний контроль, як і підсумковий контроль дають змогу оцінити і систематичність 
навчання здобувачів, і рівень їхньої підготовки, а також знівелювати суб’єктивне оцінювання викладачем. Здобувачі 
можуть оскаржити необ’єктивність викладача, написавши заяву на ім’я декана/ректора, або скористатися 
«Телефоном Довіри», який працює під час сесії. Повторне складання передбачене Положенням про організацію 
освітнього процесу в університеті (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf). 
Об’єктивність екзаменаторів забезпечується дотриманням принципів і положень Кодексу академічної 
доброчесності, а також декларацією академічної доброчесності, яку підписали як здобувачі, так і викладачі ОП. 
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Окрім того, анонімне опитування здобувачів щодо задоволеності результатами навчання, у тому числі об’єктивного 
оцінювання, показало професіоналізм викладачів: об'єктивність оцінювання оцінено здобувачами у 100%.

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок повторного проходження контрольних заходів? 
Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП

Згідно з п. 7.6 Положення про організацію освітнього процесу (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf) ліквідація академічної заборгованості здійснюється через 
повторне складання екзаменів і заліків не більше двох разів з кожної дисципліни: один раз – викладачу, другий – 
комісії, до складу якої обов’язкового входить лектор. Строк ліквідації академічної заборгованості – не пізніше 
початку наступного семестру. Здобувачам вищої освіти, які в день, визначений за розкладом для складання 
контрольного заходу, отримали незадовільну оцінку або позначку «не з’явилися», може бути надано право 
перескладання екзамену або заліку протягом сесії за індивідуальним графіком ліквідації академічних 
заборгованостей.
Тимчасове положення про організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у ЛНУ 
імені Івана Франка (https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf). 
У разі часткового невиконання семестрового навчального плану, здобувач може перенести його виконання, за 
погодженням з відділом аспірантури та докторантури, на інший період часу, що не перевищує термін навчання. 

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок оскарження процедури та результатів 
проведення контрольних заходів? Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП

Порядок оскарження процедури та результатів проведення контрольних заходів  прописано у Положенні про 
апеляцію результатів контрольних заходів здобувачів вищої освіти Університету https://lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/02/reg_appeal.pdf.   З метою  захисту прав осіб щодо оскарження оцінки з дисципліни на 
університетському рівні створюється апеляційна комісія у складі Голови –  проректора з наукової роботи, 
заступника  Голови – керівника Центру забезпечення якості освіти,  членів комісії – двох НПП, представника 
наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених Університету і представника відділу 
аспірантури і докторантури, секретаря комісії (https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/04/appeals-commission-
3.pdf).
До роботи комісії можуть долучатися НПП відповідної ОП, на якій навчається здобувач освіти. За фактом заяви не 
пізніше наступного робочого дня після її подання скликається апеляційна комісія, яка розглядає заяву і приймає 
рішення, яке  протоколюється і доводиться до відома заявника. 
У п. 6 Положення про забезпечення академічної доброчесності у ЛНУ імені Івана Франка відображено процедуру 
апеляції  здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії  у разі незгоди   з результатами перевірки на плагіат 
наукових публікацій і текстів https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf. Відповідну 
апеляційну справу за дорученням Ректора розглядає Комісія з питань етики та професійної діяльності Вченої ради 
Університету. 

Які документи ЗВО містять політику, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності?

Політику, стандарти і процедуру дотримання академічної доброчесності у ЛНУ ім. Івана Франка містять наступні 
документи: 
● Положення про забезпечення академічної доброчесності у Львівському національному університеті імені Івана 
Франка (http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf). 
● Кодекс і декларації академічної доброчесності (який підписали всі учасники ОНП 091 Біологія) 
● Положення про Комісію з питань етики та професійної діяльності (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/02/reg_ethics-comission.pdf). 
● Положення про організацію освітнього процесу у Львівському національному університеті імені Івана Франка 
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf); 
● Положення про опитування студентів працівників, викладачів, випускників та роботодавців щодо якості 
освітнього процесу (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/01/reg_survey_quality.pdf) 
● Положення про Центр забезпечення якості освіти Львівського національного університету імені Івана Франка 
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/reg-education-quality.pdf) 
● Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти ЛНУ (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/11/reg_internal-quality.pdf)

Які технологічні рішення використовуються на ОП як інструменти протидії порушенням 
академічної доброчесності?

Після вступу до аспірантури гарант, зав. кафедри, викладачі повідомляють здобувачів про підходи до навчання та 
викладання на засадах взаємодовіри, взаємоповаги, порядності, чесності, об’єктивності, відповідальності, про 
дотримання в освітньому процесі та науковій діяльності Університету академічної доброчесності як науково-
педагогічними працівниками, так і здобувачами вищої освіти, про принципи, котрі задекларовані в Положенні про 
забезпечення академічної доброчесності. Усі учасники підписали Декларацію про дотримання принципів 
академічної доброчесності. В університеті запроваджена перевірка академічних текстів (дисертацій, статей, 
монографій, навчальних посібників, підручників, збірників науково-практичних заходів) на наявність 
неправомірних запозичень Для цієї перевірки використовується програмний продукт UNICHECK 
(https://unicheck.com/uk-ua).
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Яким чином ЗВО популяризує академічну доброчесність серед здобувачів вищої освіти ОП?

У межах кожної освітньої компоненти наголошується про повне несприйняття плагіату, порушення академічної 
доброчесності (обману, фальсифікацій, плагіату). У всіх силабусах (навчальних програмах) застерігається, що роботи 
здобувачів мають бути виключно оригінальними дослідженнями чи міркуваннями і що жодні форми порушення 
академічної доброчесності не толеруються. Здобувачів 1 курсу на наукових семінарах ознайомлюють із 
документацією щодо принципів академічної доброчесності, на 3 курсі здобувачі готують доповіді і міні-лекції про 
принципи академічної доброчесності, які вони згодом представлять перед студентами на педагогічній практиці. У 
системі Moodle представлено розширені матеріали, вимоги і завдання з цієї тематики (http://e-
learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=2098#section-7). Також, для здобувачів вищої освіти ОНП така інформація 
надається в межах інших навчальних дисциплін. На сайті Університету розміщено «Положення про забезпечення 
академічної доброчесності у Львівському національному університеті імені Івана Франка» 
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf). Важливим аспектом є праця з 
науковим керівником, обговорення проблемних ситуацій, написання рецензій і відгуків. Випадки академічної 
недоброчесності, які трапляються найчастіше у поданих для рецензування статей, обговорюються на наукових 
семінарах здобувачів і на засіданні кафедри. Дієвість принципів академічної свободи забезпечується завдяки 
регулярним обговоренням на семінарах і засіданнях кафедр.

Яким чином ЗВО реагує на порушення академічної доброчесності? Наведіть приклади відповідних 
ситуацій щодо здобувачів вищої освіти відповідної ОП

До основних видів академічної відповідальності здобувачів вищої освіти належать відповідно до п. 7.3 Положення 
про забезпечення академічної доброчесності у Львівському національному університеті імені Івана Франка 
(http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf) повторне проходження оцінювання 
(контрольна робота, іспит, залік), повторне проходження освітньої компоненти, відрахування із закладу вищої 
освіти, позбавлення академічної стипендії тощо. Будь-який учасник освітнього процесу, який зафіксував чи має 
певні застереження щодо фактів порушення академічної доброчесності, має право подати офіційну заяву до Комісії з 
питань етики та професійної діяльності (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/reg_ethics-
comission.pdf).

6. Людські ресурси

Яким чином під час конкурсного добору викладачів ОП забезпечується необхідний рівень їх 
професіоналізму?

Згідно з Порядком проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад науково-педагогічних 
працівників (https://council.lnu.edu.ua/information/positions_submission/) оголошення про конкурс висвітлюють у 
ЗМІ та на сайті Університету. Попереднє обговорення кандидатур претендентів здійснюють колективи кафедр, де 
звертають увагу на цифрову грамотність, професіоналізм, досвід роботи за фахом, розуміння місії Університету і 
кафедри. Кандидати на посади викладачів повинні провести відкрите заняття чи прочитати відкриту лекцію. На 
основі рекомендованої схеми врахування науково-методичного доробку претендентів за останні 5 років, яку 
розробила Вчена рада Університету (протокол № 27/10 від 26.10.2016) вчена рада факультету враховує за розгляду 
конкурсних справ рейтингові показники претендентів (https://council.lnu.edu.ua/information/positions_submission/). 
Вчена рада факультету обирає таємним голосуванням асистентів та доцентів, а професорів – Вчена рада 
Університету, зважаючи на їхній науково-методичний доробок. Також викладачів оцінюють відповідно до 
Положення про оцінювання роботи та визначення рейтингів наукових, науково-педагогічних і педагогічних 
працівників (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/05/reg_rating.pdf). Процедури конкурсного добору 
викладачів за ОНП є прозорими і дають можливість забезпечити необхідний рівень для успішної реалізації 
освітньої програми. До викладання дисциплін ОНП залучаються викладачі, які володіють необхідними 
компетентностями щодо конкретних дисциплін.

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає роботодавців до 
організації та реалізації освітнього процесу

У межах угод Про співпрацю між ЛНУ та підприємствами і установами фахівці беруть активну участь в організації та 
реалізації освітнього процесу. Зокрема, роботодавці залучені 
● до аналізу навчального плану та реалізації ОНП (протокол №2 від 11.05.2021, листи-рецензії і пропозиції, які 
обговорено на засіданнях робочої групи).
● науковці НПП «Яворівський національний парк», НПП «Північне Поділля», НПП «Дністровський каньйон»– до 
консультацій зі збору здобувачами матеріалів у природі. Представники професійного середовища часто беруть 
участь в організації та реалізації освітнього процесу, зокрема, спільне проведення конференцій, семінарів (щорічна 
конференція разом із установами НАНУ та ЗВО «Стан і біорізноманіття екосистем Шацького НПП та інших 
природоохоронних територій», щорічна конференція з міжнародною участю «Молодь і поступ біології» спільно з 
Пенсильванським університетом (Філадельфія, США), Поморською академією в Слупську (Польща), Західним 
науковим центром НАН України та МОН України, літня школа з клітинної біоенергетики). Залучення здобувачів до 
виконання наукових тем («Механізми подолання резистентності та підвищення ефективності протипухлинної дії 
похідних тіазолу в комплексі з нанорозмірними полімерними носіями» (разом з Інститутом біології клітини НАНУ, 
2019-2021 рр.). Такі заходи й ініціативи роботодавців позитивно сприймаються здобувачами.
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Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає до аудиторних занять на 
ОП професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців

До викладання на ОНП з оплатою праці залучають професіоналів-практиків, потенційних роботодавців, які 
працюють погодинниками або сумісниками. Наприклад, до викладання низки дисциплін залучена зав. 
лабораторією біохімії адаптації та онтогенезу тварин, заст. директора з наукової роботи Інституту біології тварин 
НААН України с. н. с., д. б. н. Іскра Р. Я. На умовах сумісництва або погодинної оплати на ОНП також працюють 
проф., д.б.н. Осташ Б.Я. (НДЧ ЛНУ імені Івана Франка), к.б.н. Сирватка В.Я. (НДЧ ЛНУ імені Івана Франка), к.б.н. 
Начичко В.О. (ботанічний сад ЛНУ імені Івана Франка), Царик І.Й. (Інститут екології Карпат, НАН України), к.б.н. 
Остапів Р.Д. (Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів та кормових добавок, 
м. Львів).

Опишіть, яким чином ЗВО сприяє професійному розвиткові викладачів ОП? Наведіть конкретні 
приклади такого сприяння

Викладачі проходять стажування в інших закладах освіти чи наукових установах в Україні та закордоном зі 
збереженням заробітної плати, для цього розробляють план стажування, що затверджується на кафедрі, а також звіт 
про результати діяльності. В Університеті наявна система стажування для підвищення фахової і методологічної 
підготовки викладачів. Зокрема, викладачам курсів пропонується курс «Вдосконалення викладацької 
майстерності». Упродовж останніх років на базі Інституту післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки 
Університету викладачі ОНП також мали змогу вдосконалити свої навички на комп’ютерних і мовних курсах 
(різнорівневі семестрові курси іноземної мови). Університет також сприяє професійному розвиткові викладачів 
закордоном. Зокрема, д. б. н. Богдан Осташ стажувався в Інституті фармації та біомедичних досліджень Майнцького 
ун-ту ім. Йоганна Гутенберга (Німеччина) у рамках стипендіальної програми Німецької служби академічних обмінів 
(DAAD; № стипендії 57507437(6.10.2020 – 30.11.2020) (Див. додаток: Таблиця членів групи забезпечення). В 
Університеті діє також «Тимчасове положення Львівського національного університету імені Івана Франка про 
дистанційне стажування здобувачів вчених звань професора, доцента, старшого дослідника у закладах вищої освіти, 
наукових (або науково-технічних) установах у країнах, що входять до ОЕСП та/або ЄС (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/09/reg-distance-trainings.pdf).

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності

В Університеті існує система морального і матеріального заохочення працівників за значні досягнення у 
професійній діяльності, що регламентується відповідними Положеннями про нагороди, звання та преміювання 
(https://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/awards/). Оновлене Положення про 
преміювання працівників, докторантів, здобувачів і студентів університету за наукові здобутки 
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/reg_premium.pdf). Створений мотиваційний фонд, кошти 
якого спрямовуються, згідно з п. 3.1.1 Положення про мотиваційний фонд Львівського національного університету 
імені Івана Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/04/reg_motivation.pdf), на преміювання 
працівників за високі досягнення у праці, впровадження нових методів і форм навчання, англомовних навчальних 
курсів, наукових досягнень, за написання і видання монографій, підручників, посібників тощо. Крім того, 
премійовані автори електронних курсів, які успішно пройшли процедуру оцінки якості, а також автори статей у 
наукових журналах, що входять до переліку бази Scopus.

7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси

Продемонструйте, яким чином фінансові та матеріально-технічні ресурси (бібліотека, інша 
інфраструктура, обладнання тощо), а також навчально-методичне забезпечення ОП забезпечують 
досягнення визначених ОП цілей та програмних результатів навчання?

Структурні підрозділи забезпечені необхідними матеріально-технічними засобами: приміщення корпусів на вул. 
Грушевського,4 та Саксаганського,1, національні надбання: Гербарій, Зоомузей, колекції Ботсаду, колекція культур 
мікроорганізмів продуцентів антибіотиків, а також міжуніверситетський центр колективного користування 
клітинної біології та біоенергетики, віварій, навчальні лабораторії (віртуальних методів у біології, математичних 
методів, вивчення біорізноманіття). До послуг здобувачів Наукова бібліотека (315 місць), бібліотека біологічного 
факультету. Факультет видає наукові журнали (Вісник Львівського університету. Сер. біологічна та «Біологічні 
студії»). Безкоштовний доступ до зарубіжних баз періодики SCOPUS, Web of Science та ін. У корпусах Університету є 
доступ до Інтернету за допомогою безкоштовного Wi-Fi. Університет сприяв закупівлі приладів для лабораторій на 
кафедрах біологічного факультету. Для проведення дослідницької діяльності створено фонд, з якого оплачують 
придбання реактивів для наукової діяльності, чи оплачують можливості для польових досліджень здобувачів. 
Питання матеріального забезпечення є дуже важливим для 100% здобувачів, як показало анонімне опитування, а 
рівень оснащеності і укомплектованості влаштовує. До послуг здобувачів гуртожитки, спортивний комплекс, центр 
культури та дозвілля та ін. Для польових досліджень здобувачі використовують Високогірний біологічний стаціонар 
в Карпатах і Шацький біологічний стаціонар на о. Пісочне у Волинській обл.

Продемонструйте, яким чином освітнє середовище, створене у ЗВО, дозволяє задовольнити потреби 
та інтереси здобувачів вищої освіти ОП? Які заходи вживаються ЗВО задля виявлення і врахування 
цих потреб та інтересів?
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В Університеті діє Наукове товариство студентів, здобувачів, докторантів і молодих вчених, яке сприяє розвитку 
науки, зростанню зацікавленості до наукової роботи у молодіжному середовищі, забезпечує захист прав та інтересів 
молодих науковців, сприяє підтримці наукових ідей, інновацій та обміну знаннями (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/01/reg_research_society.pdf). Здобувачі мають можливість оздоровитися в СОТ «Карпати», 
Шацькому стаціонарі, контролювати стан свого здоров’я та отримувати першу медичну допомогу в університетських 
медичних пунктах. Для задоволення потреб та інтересів здобувачів вищої освіти наявні: Навчальні центри, студії, 
комплекси, зокрема, низка Громадських організацій (https://www.lnu.edu.ua/about/public-organizations/), сектор 
організації дозвілля та медобслуговування, зокрема, Спортивний комплекс, Центр культури та дозвілля 
(https://centres.lnu.edu.ua/culture-and-leisure/). Періодично проблеми матеріального забезпечення наукового 
процесу розглядаються на засіданнях ректорату і Вченої ради, зокрема в ухвалі Вченої ради від 1.02.2019 р. 
зафіксовано «сприяти фінансовому забезпеченню наукових досліджень здобувачів з метою підвищення 
ефективності їхньої роботи (https://council.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/01/decision-2019-09-25-3.pdf ). 
Потреби та інтереси здобувачів вищої освіти ОНП також в полі зору органів студентського самоврядування та 
профспілки.

Опишіть, яким чином ЗВО забезпечує безпечність освітнього середовища для життя та здоров’я 
здобувачів вищої освіти (включаючи психічне здоров’я)?

Умови, створені для навчання і проведення наукових досліджень здобувачів ОНП, дозволяють гарантувати 
безпечність освітнього середовища для їхнього життя та здоров’я. Навчальні корпуси та гуртожитки відповідають 
санітарним нормам. У навчальних корпусах забезпечена належна охорона громадського порядку, пожежної безпеки 
(корпуси обладнані системою пожежної сигналізації) різними посадовими особами (охоронцями, комендантами 
навчальних корпусів та гуртожитків). В Університеті працюють відділ охорони праці, служба з питань надзвичайних 
ситуацій, служба пожежної безпеки. Керівники здобувачів періодично проводять зустрічі із здобувачами з метою 
виявлення назрілих проблем та вирішення невідкладних питань. Особлива увага приділяється оцінці стану 
психічного здоров’я здобувачів шляхом спілкування з ними, опитування і надання адекватної допомоги при потребі. 
В Університеті також працює психологічна служба (вул. Дорошенка, 41). Регулярно проводяться інструктування 
щодо дотримання правил техніки безпеки як у приміщеннях університету, так і під час польових досліджень.

Опишіть механізми освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної 
підтримки здобувачів вищої освіти? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти цією 
підтримкою відповідно до результатів опитувань?

Комунікація та підтримка здобувачів здійснюється переважно через надання інформації про програму, навчальний 
план, силабуси, розклад, оголошення на веб-сторінці університету й відділу аспірантури 
(https://aspirantura.lnu.edu.ua/) біологічного факультету (http://bioweb.lnu.edu.ua). Таку підтримку забезпечують 
також викладачі відповідних освітніх компонентів і кафедр біологічного факультету (організація і проведення 
консультацій, освітньо-наукових заходів, контрольних робіт, пояснення завдань, оголошення, новини, спілкування 
тощо),утому числі в системі Moodle (http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=2098); у соціальній мережі 
Facebook, де публікується та поширюється навчальна та організаційна інформація; організаційному – через 
проведення зустрічей здобувачів, засідання наукового клубу здобувачів із метою їхньої комунікації в 
позанавчальний час (у час карантину у вигляді відео-конференцій). Інформаційну підтримку надає відділ розвитку 
кар'єри та співпраці з бізнесом (https://work.lnu.edu.ua/); психологічну - психологічна служба.
В Університеті діє низка громадських організацій (https://www.lnu.edu.ua/about/public-organizations/). Здобувачі 
вищої освіти мають можливість комунікувати, брати участь у засіданнях і висувати свої пропозиції та ідеї на розгляд 
студентського самоврядування (https://students.lnu.edu.ua/self-government/), яке діє відповідно до положення 
(https://students.lnu.edu.ua/self-government/regulation/). В Університеті діє Наукове товариство студентів, здобувачів, 
докторантів і молодих вчених, що є складовою громадського самоврядування, і яке сприяє розвитку науки, 
зростанню зацікавленості до наукової роботи у молодіжному середовищі, забезпечує захист прав та інтересів осіб, 
які навчаються та/або працюють у питаннях наукової діяльності, сприяє підтримці наукових ідей, інновацій та 
обміну знаннями і у своїй діяльності керується положенням (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/01/reg_research_society.pdf). Велику підтримку для здобувачів надає Первинна профспілкова 
організація студентів, метою діяльності якої є захист прав та інтересів здобувачів. Особливу соціальну підтримку 
отримують здобувачі вищої освіти діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа, 
здобувачі з інвалідністю І, ІІ групи. Університет звільняє від оплати за проживання в гуртожитках здобувачів, які 
належать до цієї категорії (http://studviddil.lnu.edu.ua/). Згідно з анонімним опитуванням Центром моніторингу 
рівень задоволеності здобувачів цієї ОП щодо інформування про навчальні, наукові та позанавчальні заходи є 
високим (повністю влаштовує – 85,7%; радше влаштовує – 14,3%). Загалом для 85,7 % опитаних це питання є 
важливим.

Яким чином ЗВО створює достатні умови для реалізації права на освіту особами з особливими 
освітніми потребами? Наведіть посилання на конкретні приклади створення таких умов на ОП 
(якщо такі були)

Умови для реалізації права на освіту особами з особливими освітніми потребами в університеті, серед іншого, 
регламентуються Статутом ЛНУ ім. Івана Франка (п. 10.19 https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2015/01/StatLNU.pdf), Положенням про організацію освітнього процесу (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf), Тимчасовим положенням про організацію освітнього процесу 
здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії (https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf). З метою забезпечення доступності корпусів для осіб з інвалідністю та 
інших маломобільних груп населення приміщення обладнані пандусами: головний корпус Університету, навчальні 
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корпуси за адресами: вул. Грушевського, 4, Туган-Барановського, 7, вул. Антоновича, 16; гуртожитки на вул. 
Пасічна, 62, 62б, вул. Медової Печери, 39, 39а, вул. Плужника, 2, спеціально обладнані ліфтами. На офіційному веб-
сайті Університету, розміщена інформація про умови доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп 
населення до приміщень (https://www.lnu.edu.ua/informatsiia-pro-umovy-dostupnosti-osib-z-invalidnistiu-ta-inshykh-
malomobil-nykh-hrup-naselennia-do-prymishchen/). В Університеті розроблено порядок супроводу (надання 
допомоги) осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/10/reg_invalids_aid.pdf). Для доступу до аудиторій працює мобільний сходовий підйомник 
PTR-130.

Яким чином у ЗВО визначено політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій 
(включаючи пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та корупцією)? Яким чином 
забезпечується їх доступність політики та процедур врегулювання для учасників освітнього процесу? 
Якою є практика їх застосування під час реалізації ОП?

Норми поведінки осіб в Університеті визначені у Правилах внутрішнього розпорядку і базуються на засадах 
взаємної доброзичливості, вимогливості і поваги між людьми. Окремі питання врегулювання конфліктів визначає 
Положення про забезпечення академічної доброчесності (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf). Здобувачі під час сесійного періоду можуть висловлювати свої 
претензії через Телефон Довіри (032 239 4100), або ж на електронну скриньку (dovira_lnu@ukr.net), чи звернення в 
Електронну приймальню (http://helpdesk.lnu.edu.ua/). 
У разі виникнення між здобувачем і викладачем непорозуміння або конфліктної ситуації здобувач має право 
звернутися з заявою чи клопотанням до гаранта ОНП, зав. кафедри, деканату і вище. Відповідно до пункту 5.10 
Положення про Комісію з питань етики та професійної діяльності (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/02/reg_ethics-comission.pdf) порядок вирішення конфліктних ситуацій в Університеті 
вирішується на двох рівнях: університетський (на рівні ректора, проректорів) комісією з питань етики та 
професійної діяльності Університету, і факультетському (декан, заступники), кафедральному (гарант, зав. кафедри). 
Вищим органом, який розглядає апеляцію учасників освітнього процесу, є Комісія з питань етики та професійної 
діяльності, яка діє згідно з Положенням про постійні комісії Вченої ради Львівського національного університету 
імені Івана Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/reg_standing-commission.pdf). Комісія з 
питань етики та професійної діяльності розглядає відповідно оформлену заяву, проводить дії відповідно до 
процедури, ознайомлює сторони конфлікту, виносить рішення на Вчену раду. Видами академічної відповідальності 
здобувачів є повторне проходження оцінювання, чи проходження відповідного освітнього компонента ОП (п. 7.3. 
Положення про забезпечення академічної доброчесності у Львівському національному університеті імені Івана 
Франка)(http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf). Застосування цих правил на 
ОНП не було.
Крім вказаного, в Університеті, з метою запобігання корупційним проявам, призначено відповідальну особу за 
протидію корупції. Інформацію щодо вказаного питання розміщено на сайті в  розділі «Запобігання корупції» де 
містяться нормативні акти та роз’яснення, а також форми звернення до уповноваженої особи, у випадку проявів 
корупційних складових  https://lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/fighting-corruption/. 

8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

Яким документом ЗВО регулюються процедури розроблення, затвердження, моніторингу та 
періодичного перегляду ОП? Наведіть посилання на цей документ, оприлюднений у відкритому 
доступі в мережі Інтернет

Розробка, затвердження, моніторинг та періодичний перегляд ОПП в Університеті здійснюються згідно з 
Положенням про систему внутрішнього забезпечення якості освіти ЛНУ, п. 3. Система індикаторів та ключові 
заходи системи внутрішнього забезпечення якості освіти (згідно з ESG 2015) (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/11/reg_internal-quality.pdf), Положенням про Центр забезпечення якості освіти Львівського 
національного університету імені Івана Франка https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/reg-education-
quality.pdf. 
Методичними рекомендаціями щодо розроблення, затвердження, моніторингу, перегляду та закриття освітніх 
програм у Львівському національному Університеті імені Івана Франка (https://lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/06/education-programs-rec.pdf);
Опитування здобувачів, викладачів та роботодавців здійснюється відповідно до Положення про опитування 
студентів працівників, викладачів, випускників та роботодавців щодо якості освітнього процесу 
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/01/reg_survey_quality.pdf).

Опишіть, яким чином та з якою періодичністю відбувається перегляд ОП? Які зміни були внесені до 
ОП за результатами останнього перегляду, чим вони були обґрунтовані?

Насамперед, щодо навчальних дисциплін, відбувалося щороку або за потреби оновлення навчально-методичних 
комплексів (робочі програми/силабуси, тематика лекцій і практичних занять, перелік завдань, список літератури 
тощо), виходячи з потреб самих здобувачів, так і з огляду на гострі епідеміологічні проблеми, зокрема пандемією 
COVID. Періодичний перегляд навчального плану здійснюються на підставі результатів моніторингового 
опитування здобувачів, а також за рекомендацією усіх інших стейкхолдерів. Так, ОНП була переглянута у період 
січня 2020 – травня 2020 рр. Насамперед на засіданнях за участі роботодавців, круглого столу, коли обговорювали 
основні аспекти програми, її компоненти, необхідні компетенції, які мають здобути доктори філософії зі 
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спеціальності 091 Біологія, виходячи із потреб суспільства. Здобувачам, магістрам, викладачам пропонували подати 
пропозиції до ОНП чи НП. Окрім того, було надіслано низку листів із проханням подати пропозиції до змін ОНП чи 
навчального плану. При оновленні ОНП та укладанні нового НП врахували всі побажання, які попередньо 
обговорили на засіданнях робочої групи. Під час цих переглядів було розширено спектр вибіркових дисциплін. 
Деякі побажання стейкхолдерів, які робоча група вважала доцільними, будуть враховані викладачами при 
оновленні програм окремих дисциплін. Відповідальними за впровадження та виконання постійного моніторингу і 
перегляду ОНП у подальшому є: робоча група, кафедри біологічного факультету, вчена рада біологічного 
факультету, відділ аспірантури і докторантури,  відділ менеджменту якості освітнього процесу Центру забезпечення 
якості освіти та вчена рада університету.

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як здобувачі вищої освіти залучені до 
процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її якості, а їх позиція береться 
до уваги під час перегляду ОП

Здобувачі брали участь у засіданнях кафедр, робочої групи ОНП на яких обговорювали й переглядали ОНП та 
забезпечення її якості (протокол №5 від 09.06.2021). У попередні роки побажання здобувачів враховували після 
спілкування з викладачами (або ж у віртуальному середовищі Moodle), які забезпечують певні компоненти, 
внаслідок анонімного опитування про якість викладання тощо. Проведення анкетного опитування Центром 
забезпечення якості освіти мало за мету з’ясування стану забезпечення чи слабких сторін ОНП. Здобувачі подали 
пропозиції до ОНП, НП, які врахували на засіданні робочої групи. Створення наукового клубу здобувачів як 
простору для їхньої незалежної діяльності має покращити їхнє комунікування із здобувачами інших ОНП, дати 
можливість стати повноцінними партнерами у всіх процесах забезпечення якості наукових досліджень і навчання. 
Варто зауважити, що в робочу групу з оновлення ОНП включено здобувачок Зуб А. М. та Попович М. В.

Яким чином студентське самоврядування бере участь у процедурах внутрішнього забезпечення 
якості ОП

Функції студентського самоврядування щодо участі у  процедурах внутрішнього забезпечення якості ОП визначені у 
«Положенні про систему внутрішнього забезпечення якості освіти у Львівському національному університеті імені 
Івана Франка» (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/reg_internal-quality.pdf  (п. 2.2.16)), Статуту ЛНУ 
ім. І. Франка (розділ 8, с. 50) (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/01/StatLNU.pdf). 
Важливу роль у процедурах внутрішнього забезпечення якості ОНП бере Наукове товариство студентів, аспірантів, 
докторантів і молодих вчених Львівського національного університету імені Івана Франка (https://lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/01/reg_research_society.pdf), яке здійснює проведення організаційних, наукових й освітніх 
заходів; популяризацію наукової діяльності серед молоді; сприяє залученню до наукової діяльності; представляє 
інтереси аспірантів перед адміністрацією ЗВО та іншими організаціями з питань наукової роботи; сприяє 
підвищенню якості досліджень тощо.

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як роботодавці безпосередньо або через 
свої об’єднання залучені до процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її 
якості

З метою залучення роботодавців до процедур забезпечення якості освітнього процесу, формування та перегляду 
освітніх програм та навчальних планів підготовки здобувачів, укладено низку угод (договорів) про співпрацю. Деякі 
роботодавці активно відреагували на проєкт змін до ОНП, оновлену програму і надіслали рецензії. Важливою 
формою співпраці є спільне проведення науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів, які 
проводяться на базі кафедр біологічного факультету, університету, або ж інституцій НАНУ. Постійною є співпраця з 
академічними установами, в яких могли б працювати наші випускники аспірантури (Інститут біології клітини 
НАНУ, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Івано-Франківський 
національний медичний університет, Львівський медичний інститут, Львівський державний університет фізичної 
культури імені Івана Боберського, Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів та 
кормових добавок, Львівський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України, Інститут 
біології тварин НААН України), працівники яких є у робочій групі, а також є викладачами на цій ОНП. Також 
роботодавці беруть участь у забезпеченні підвищення кваліфікації науково-педагогічних і наукових працівників.

Опишіть практику збирання та врахування інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторій 
працевлаштування випускників ОП

В Університеті функціонує Відділ розвитку кар'єри та співпраці з бізнесом (http://work.lnu.edu.ua/), завданнями 
якого є сприяння працевлаштуванню здобувачів, налагодження співпраці з роботодавцями, у т.ч. опитування 
роботодавців і випускників щодо працевлаштування. Існує також практика збору інформації про працевлаштування 
випускників через випускові кафедри. При Університеті створена також громадська організація «Асоціація 
випускників Львівського національного університету імені Івана Франка», одним із завдань якої є сприяння 
поліпшенню змісту освіти, якості й ефективності підготовки фахівців. Випуску ОНП 091 Біологія третього рівня 
освіти ще не було.

Які недоліки в ОП та/або освітній діяльності з реалізації ОП були виявлені у ході здійснення 
процедур внутрішнього забезпечення якості за час її реалізації? Яким чином система забезпечення 
якості ЗВО відреагувала на ці недоліки?
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У ході освітньої діяльності з реалізації ОНП опитування проводили на кафедрах біологічного факультету (лютий 
2021), а також в середовищі Moodle. Анкетування Центр Моніторингу провів у квітні 2021 р. Гарант ОНП особисто 
брав участь у формуванні анкети для опитування здобувачів. Після аналізу усіх анкет робочою групою було 
вирішено розширити перелік вибіркових дисциплін, запропонувати можливість вибору компоненти з іншої ОП. 
Також посилити міжнародну співпрацю і стимулювати здобувачів до активної мобільності. Для цього ведуться 
листування з партнерами із зарубіжними університетами. 

Продемонструйте, що результати зовнішнього забезпечення якості вищої освіти беруться до уваги 
під час удосконалення ОП. Яким чином зауваження та пропозиції з останньої акредитації та 
акредитацій інших ОП були ураховані під час удосконалення цієї ОП?

ОНП 091Біологія за третім освітньо-науковим рівнем підготовки акредитується вперше.
Водночас за наслідками проведення акредитаційних експертиз в ЛНУ ім. І. Франка було взято до уваги рекомендації 
експертів, зокрема, для прикладу,  прийнято: Положення про апеляцію результатів контрольних заходів здобувачів 
вищої освіти Львівського національного університеті імені Івана Франка https://lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/02/reg_appeal.pdf, Порядок визнання у Львівському національному університеті імені Івана 
Франка результатів навчання, здобутих у неформальній та інформальній освіті https://lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/01/reg_inf-educations-results.pdf, Порядок супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю 
та інших маломобільних груп населення у Львівському національному університеті імені Івана Франка 
https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/10/reg_invalids_aid.pdf, Методичні рекомендації щодо розроблення, 
затвердження, моніторингу, перегляду та закриття освітніх програм у Львівському національному університеті імені  
Івана Франка https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/06/education-programs-rec.pdf, прийнято нову редакцію 
Положення про контроль та оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти Львівського національного 
університету імені Івана Франка https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/reg_education-results.pdf.

Опишіть, яким чином учасники академічної спільноти змістовно залучені до процедур внутрішнього 
забезпечення якості ОП?

Система внутрішнього забезпечення якості освіти розроблена у Положенні про систему внутрішнього забезпечення 
якості освіти ЛНУ (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/reg_internal-quality.pdf), де розроблені 
політика та відповідні процедури. Науково-педагогічні працівники, які залучені до забезпечення освітньої 
діяльності на ОНП, неодноразово обговорювали навчальний план, якість викладання і рівень наукових досліджень, 
забезпечення методичними матеріалами на засіданнях кафедр, методичній раді (доц. Гончаренко В. І., проф. 
Бабський А. М., проф. Манько В. В.) та вченій раді біологічного факультету (проф. Й. Царик). До процедур 
внутрішнього забезпечення якості ОНП залучені кафедри, що забезпечують викладання окремих компонентів ОНП 
як нормативної, так і варіативної складової. Викладачі ОНП усвідомлюють, що підтримка якості вищої освіти на 
високому рівні, є найголовнішою потребою часу й розуміння ролі університету. Тому постійний аналіз, 
вдосконалення,зворотний зв'язок із здобувачами, потреби ринку, є головними і частими питаннями засідань 
кафедр і вчених рад.

Опишіть розподіл відповідальності між різними структурними підрозділами ЗВО у контексті 
здійснення процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості освіти

Відповідно до Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти ЛНУ (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/11/reg_internal-quality.pdf) університетський рівень контролю за якістю освіти здійснюється 
ректором Університету, проректорами, Вченою радою Університету, Центром забезпечення якості освіти, (що 
включає Навчально-методичний відділ, Відділ менеджменту якості освітнього процесу; Відділ ліцензування та 
акредитації)  Центр моніторингу; Відділ сприяння працевлаштуванню; Науково-дослідна частина; Лабораторія 
контролю якості організаційно-методичного центру електронного навчання та інші. Факультетський рівень 
організації та контролю за якістю вищої освіти реалізується Вченою радою, деканом факультету, заступниками, 
завідувачами кафедр, науково-педагогічними працівниками, методичною радою. Забезпечення якості реалізується 
зокрема, через формування, спільно з випусковими кафедрами освітніх програм, навчальних та робочих навчальних 
планів за спеціальностями; перевірка якості організації освітнього процесу кафедрами, якості навчально-
методичного забезпечення, відвідування відкритих занять, організація звітів завідувачів кафедр на вченій раді 
факультету, організація та проведення контрольних заходів, забезпечення перевірки робіт (проєктів) на наявність 
плагіату. Завідувачі кафедр здійснюють забезпечення організації освітнього процесу, контроль за виконанням 
навчальних планів і програм, розкладу занять, контроль за якістю викладання навчальних дисциплін тощо.

9. Прозорість і публічність

Якими документами ЗВО регулюється права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу? Яким 
чином забезпечується їх доступність для учасників освітнього процесу?

Права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу в Університеті регулюються Статутом Університету 
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/01/StatLNU.pdf), Правилами внутрішнього розпорядку 
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/08/office_regulations.pdf), Документами про організацію та 
забезпечення якості навчального процесу, зокрема Положенням про організацію освітнього процесу у Львівському 
національному університеті імені Івана Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-
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6e18062115060-1.pdf), Положенням про систему внутрішнього забезпечення якості освіти ЛНУ 
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/reg_internal-quality.pdf), Тимчасовим положенням про 
організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у Львівському національному 
університеті імені Івана Франка (https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/polozhenyia.pdf), 
Положенням про відділ аспірантури та докторантури Львівського національного університету імені Івана 
Франка(https://aspirantura.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/04/reg_aspirantura.pdf), іншими документами, 
розміщеними на сайті відділу аспірантури і докторантури (https://aspirantura.lnu.edu.ua/documents/) та іншими 
нормативними документами, розміщеними на сайті Львівського університету 
(https://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/).

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про оприлюднення на офіційному веб-
сайті ЗВО відповідного проекту з метою отримання зауважень та пропозиції заінтересованих сторін 
(стейкхолдерів). Адреса веб-сторінки

Інформація про ОНП розміщена на офіційному сайті біологічного факультету 
(https://bioweb.lnu.edu.ua/academics/postgraduates) і є доступною для усіх стейхолдерів.

Наведіть посилання на оприлюднену у відкритому доступі в мережі Інтернет інформацію про 
освітню програму (включаючи її цілі, очікувані результати навчання та компоненти)

На сайті біологічного факультету (https://bioweb.lnu.edu.ua/academics/postgraduates).

10. Навчання через дослідження

Продемонструйте, що зміст освітньо-наукової програми відповідає науковим інтересам аспірантів 
(ад’юнктів)

До складу ОНП входять нормативні дисципліни: Філософія, Науковий семінар, Іноземна мова, які забезпечують 
вміння інтегрувати загальнонаукові знання в науково-дослідну роботу, надають фундаментальну основу і практичні 
навики для здійснення наукової роботи, сприяють розвитку наукового світогляду, розширенню знань здобувачів у 
галузі англомовної наукової термінології. Вибіркові дисципліни розширюють світогляд, поглиблюють теоретичну 
основу і практичні знання, необхідні для проведення власних досліджень, зорієнтовані на здійснення наукової 
роботи із врахуванням досягнень світової науки у галузі біології. Здобувачі отримують знання, необхідні для 
виконання власних досліджень у межах тем дисертаційних робіт. Так, курс «Механізми модифікуючого впливу 
фізико-хімічних чинників» відповідає науковим інтересам асп. М. Попович, яка досліджує ефективність 
цитотоксичної дії похідних тіазолу в комплексі з нанорозмірними носіями, курс «Біоенергетичне забезпечення 
клітинних процесів» відповідає науковим інтересам асп. Манька Б. В., який досліджує особливості енергетичного 
забезпечення екзокринних клітин підшлункової залози за різних функціональних станів. Курс «Адвентизація 
природних екосистем» відповідає науковим інтересам асп. Галицької Н. П., яка досліджує адвентивну фракцію 
флори міст Дрогобицької агломерації. Курс «Генетична регуляція метаболізму» асп. Доля Б. М., який досліджує 
структурну геноміку мутантів Streptomyces albus J1074 зі зміненою стійкістю до антибіотиків.

Опишіть, яким чином зміст освітньо-наукової програми забезпечує повноцінну підготовку 
здобувачів вищої освіти до дослідницької діяльності за спеціальністю та/або галуззю

ОНП сформована таким чином, що дає змогу здобувачам отримувати детальні знання на всіх етапах виконання 
дослідницької діяльності, починаючи від вибору актуального напряму і теми дослідження, формування мети і 
завдань дослідження, планування етапів наукової роботи до безпосереднього виконання наукових експериментів, 
публікацій та апробації отриманих наукових результатів. Обов’язкові компоненти освітньої складової охоплюють 25 
кредитів. Формують глибинні знання зі спеціальності: Проблеми сучасної біології та Науковий семінар, 
загальнонаукові компетентності – Філософія, мовні компетентності – Іноземна мова. Цикл підготовки містить 
дисципліни вільного вибору (18 кредитів). Доповнюють знання зі спеціальності (9 кредитів): Біофізика клітинних 
мембран, Лабораторна діагностика у клініці та експерименті, Фіторізноманіття, Генетична регуляція метаболізму, 
Порівняльна анатомія тварин, Молекулярна фізіологія, Biochemistry and Molecular Biology of plants, Філогенія 
прокаріот, Транспорт речовин та біоелектрогенез, Функціональна біохімія, Фітогеографія, Молекулярна 
філогенетика, Біоценологія, Біоенергетичне забезпечення клітинних процесів, Системна біологія рослин, 
Метаболізм прокаріот та його регуляція, Механізми модифікуючого впливу фізико-хімічних чинників, Біохімія 
оксидативно-нітративного стресу, Адвентизація природних екосистем, Системна біологія, Міжекосистемні зв’язки, 
Електрофізіологія і сигнальні системи клітин, Рослинні сигнальні системи, Молекулярна біологія вірусів.

Опишіть, яким чином зміст освітньо-наукової програми забезпечує повноцінну підготовку 
здобувачів вищої освіти до викладацької діяльності у закладах вищої освіти за спеціальністю та/або 
галуззю

Обов’язковою компонентою освітньої складової є проходження педагогічної практики (4 кредити), яка забезпечує 
набуття вміння самостійно планувати структуру навчальних занять, розробляти методику організації взаємної 
діяльності викладача й студентів, здійснювати підготовку навчальних занять, організовувати навчально-виховний 
процес як взаємодію викладача і студентів, оцінювати результати навчання, аналізувати проблеми та приймати 
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рішення щодо їхнього вирішення. Серед дисциплін, що формують загальнонаукові компетентності здобувачі 
можуть обрати: Педагогіка вищої школи і Психологія вищої школи. Здобувачі третього року навчання проходять 
педагогічну практику у 6 семестрі (120 год), що визначається цим же Положенням. Навчально-методична робота 
становить 70 год, на аудиторне навантаження відводиться 50 годин. Захист практики здійснюється на засіданні 
кафедри. На кафедрах практикується проведення відкритих занять, де здобувачі ознайомлюються з методикою 
викладання, педагогічним досвідом викладачів тощо. Особливістю є робота в умовах довготривалого карантину 
(березень 2020 - травень 2021), що спонукало здобувачів опанувати нові методи викладання і проводити заняття 
онлайн, відеоконференції, вебінари тощо.

Продемонструйте дотичність тем наукових досліджень аспірантів (ад’юнктів) напрямам досліджень 
наукових керівників

Теми наукових досліджень здобувачів відповідають напрямам досліджень наукових керівників і напрямам науково-
дослідної роботи кафедр біологічного факультету. Про це свідчать опубліковані у фахових журналах праці наукових 
керівників, дотичні до тем дисертаційних робіт здобувачів (https://bioweb.lnu.edu.ua/academics/postgraduates.). 
Зокрема, тема Галицької Н. П. «Адвентивна фракція флори міст Дрогобицької агломерації» відповідає науковим 
інтересам керівника – доц. Гончаренка В. І. (Нові адвентивні види флори України – Tulipa sylvestris L. (Liliaceae) та 
Rubus laciniatus Willd. (Rosaceae)/ В.І.Мельник, В. І. Гончаренко, Р.І. Савчук // Укр. бот. журн. – 2013. – Том 70, №2. 
– С. 232–235). Тема Жукровської К.-О. А. «Генетичний контроль біосинтезу рамопланіну та споріднених 
антибіотиків у актиноміцетів» відповідає науковим інтересам керівника – проф. Федоренка В. О. (Syrvatka V., 
Karachkovska A., Gromyko O., Kulyk N.,  Fedorenko V. Synthesis and properties of silver nanoparticles-antibiotic conjugates 
for study of antibiotic-resistance mechanisms // Optical Engineering – 2021. – 60(3)). Тема Менів Н. П. «Вплив йонів 
важких металів на мікробіоценози породних відвалів вугільних шахт» відповідає науковим інтересам керівника – 
проф. Гнатуш С. О. (Bilyy O. I., Vasyliv О. М., Hnatush S. O. The Anode Biocatalyst with Simultaneous Transition Metals 
Pollution Control. Technology and Application of Microbial Fuel Cells  − Rijeka, Croatia : InTech, 2014. – 96 p. / 27 р. 

Опишіть з посиланням на конкретні приклади, як ЗВО організаційно та матеріально забезпечує в 
межах освітньо-наукової програми можливості для проведення і апробації результатів наукових 
досліджень аспірантів (ад’юнктів)

Здобувачі мають змогу виконувати експериментальні дослідження на базі обладнання, яке є на кафедрах 
біологічного факультету, та користуватися приладами і засобами Міжуніверситетського центру колективного 
користування клітинної біології та біоенергетики (https://ccbb.lnu.edu.ua/home/index), Лабораторії вивчення 
біорізноманіття, а також лабораторіями в Інституті екології Карпат НАНУ,Інституті біології клітини НАНУ, Інституті 
біології тварин НААНУ. Окрім того, здобувачі можуть користуватися матеріалами структур Університету, які мають 
статус Національного надбання (https://www.lnu.edu.ua/research/scientific-objects-as-ukraines-national-treasure/) 
(Колекція культур мікроорганізмів – продуцентів антибіотиків, Гербарій, Зоологічний музей, Ботанічний сад). 
Публікація результатів досліджень здобувачів здійснюється у фахових наукових виданнях (на факультеті видаються 
2 журнали, включених до Переліку наукових фахових видань України), на наукових семінарах кафедр, звітних 
наукових конференціях ЛНУ, на міжнародних і всеукраїнських наукових конференціях, симпозіумах, з’їздах, 
семінарах. На біологічному факультеті щорічно відбуваються міжнародна наукова конференція студентів і 
здобувачів «Молодь і поступ біології», де здобувачі факультету щороку беруть участь. Упродовж 2017–2021 рр. 
здобувачі брали участь у роботі низки наукових зібрань. Наприклад, здобувачі були організаторами щорічних Днів 
науки, де вільно презентували та обговорювали результати своїх досліджень.

Проаналізуйте, як ЗВО забезпечує можливості для долучення аспірантів (ад’юнктів) до міжнародної 
академічної спільноти за спеціальністю, наведіть конкретні проекти та заходи

На біологічному факультеті щорічно відбуваються міжнародні наукові, зокрема і конференція студентів і здобувачів 
«Молодь і поступ біології», де здобувачі спілкуються з учасниками з інших країн. Викладачі кафедр беруть участь у 
спільних наукових дослідженнях з викладачами із зарубіжних навчальних закладів у межах угод про співпрацю. На 
факультеті заплановані короткотривалі стажування здобувачів у наукових установах країн ЄС. Здобувачі мають 
низку публікацій в іноземних виданнях, або ж англійською мовою в українських фахових журналах ( зокрема, 
здобувачка кафедри біофізики та біоінформатики М. Попович має такі публікації: Antineoplastic activity invitro of 2-
amino-5-benzylthiasol derivative in the complex with nanoscale polymeric carriers. Cytology and Genetics, 55 (1): 19–27, 
2021; Prooxidant and antioxidant processes in lymphoma cells under the action of pyrazolopyrimidine derivative. Biol. Stud. 
14(4): 15–22, 2020 • DOI: https://doi.org/10.30970/sbi.1404.635) та ін.).

Опишіть участь наукових керівників аспірантів у дослідницьких проектах, результати яких 
регулярно публікуються та/або практично впроваджуються

Наукові керівники здобувачів беруть участь у виконанні держбюджетних дослідницьких проєктів та проєктів в 
межах робочого часу. Наприклад, «Механізми подолання резистентності та підвищення ефективності 
протипухлинної дії похідних тіазолу в комплексі з нанорозмірними полімерними носіями» (№ 0119U002201, 2019 – 
2021 рр.), «Мембранопов’язані процеси у холоднокровних і теплокровних за патологічних станів та дії фізико-
хімічних чинників» (2018 – 2021 рр.), Міжнародний проєкт у рамках Генерального договору про надання послуг з 
Інститутом біомедичних досліджень Новартіс (США) RD 15 «Наукові розвідки і аналіз трендів у біотехнології та 
розробці ліків». (2019 –2022 р.), «Біохімічні механізми розвитку, діагностика та корекція 
діабетіндукованогооксидативно-нітративного стресу»  (№  0117U001225, 2016-2018 р.), «Адаптації мікроорганізмів, 
які перетворюють сполуки сульфуру у природі, до впливу хімічних забруднень як стресових чинників” (№ 
0120U101771, 2020 – 2024 р.).На кафедрі біохімії активно ведуться роботи в рамках програми ЄС «Горизонт 2020». 
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Всі здобувачі кафедр залучені до виконання наукових тем кафедр. Наукові результати, отримані під час виконання 
цих проєктів, регулярно публікуються у фахових наукових журналах, їхня апробація здійснюється на наукових 
семінарах, конференціях та інших наукових форумах. Викладачі кафедр (проф. Гнатуш С. О., проф. Бабський А. М., 
проф. Санагурський Д. І., Федоренко В.О. та ін.) мають свідоцтва про винаходи.

Опишіть чинні практики дотримання академічної доброчесності у науковій діяльності наукових 
керівників та аспірантів (ад’юнктів)

Усі учасники ОНП ознайомлені з документами про академічну доброчесність, які опубліковані на сайті 
Національного агентства й Університету Положення про забезпечення академічної доброчесності 
(http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf). Здобувачі і викладачі, 
ознайомившись із Кодексом академічної доброчесності, підписали відповідні декларації. Моніторинг дотримання 
академічної доброчесності здійснюється на всіх етапах підготовки здобувачів, починаючи від ознайомлення 
здобувачів 1 курсу з принципами академічної доброчесності, під час виконання експериментальних досліджень до 
публікації наукових результатів та написання дисертаційної роботи. На 3 курсі здобувачі в межах дисципліни 
«науковий семінар» готують доповіді і міні-лекції про принципи академічної доброчесності. У системі Moodle 
представлено розширені матеріали, вимоги і завдання з цієї тематики (http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php? 
id=2098#section-7). У межах кожної освітньої компоненти наголошується про повне несприйняття плагіату. У 
силабусах застерігається, що жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. Принципи 
академічної доброчесності регулярно обговорюються на семінарах, засіданнях кафедр, вченій раді біологічного 
факультету. Розуміння важливості дотримання правил академічної доброчесності підтверджено результатами 
анонімного опитування. В Університеті запроваджена перевірка на наявність неправомірних запозичень 
(UNICHECK).

Продемонструйте, що ЗВО вживає заходів для виключення можливості здійснення наукового 
керівництва особами, які вчинили порушення академічної доброчесності

Упродовж навчання на ОНП 091Біологія не було зафіксовано порушення академічної доброчесності. Декларації 
академічної доброчесності, які підписали здобувачі і наукові керівники, виключають можливість порушення 
академічної доброчесності.

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?

Сильні сторони: Високий рейтинг Львівського національного університету імені Івана Франка не лише в регіоні, а й 
в Україні, наявність попиту на підготовку за цією ОНП, що підтверджено щорічним вступом. ОНП орієнтована на 
актуальні теми, проблеми, а також методики дослідження. Комплекс дисциплін орієнтований на підготовку 
висококваліфікованих фахівців. При формуванні ОНП враховані як міжнародні, так і національні особливості 
підготовки фахівців-біологів. Тематика наукових досліджень у межах ОНП відображає головні напрямки 
досліджень в біології, які проводять в академічному середовищі України та світу, зокрема діагностика та корекція 
діабет індукованого оксидативно-нітративного стресу, подолання резистентності та підвищення ефективності 
протипухлинної дії похідних тіазолу в комплексі з нанорозмірними полімерними носіями, адаптації 
мікроорганізмів, які перетворюють сполуки сульфуру у природі, до впливу хімічних забруднень як стресових 
чинників, вивчення особливостей енергетичного забезпечення екзокринних клітин підшлункової залози за різних 
функціональних станів, дослідження факторів загроз біорізноманіттю заповідних територій Українських Карпат, 
Розточчя та Західного Полісся, оптимізація роботи мережі транскордонних об’єктів природно-заповідного фонду 
заходу України у рамках Програми ЮНЕСКО «Людина та біосфера». Більшість викладачів програми є активними в 
академічній і професійній сфері, беруть участь у міжнародних та вітчизняних дослідницьких проєктах. Реалізується 
співпраця з науковими установами НАН України (Інститутом екології Карпат НАНУ, Інститутом біології клітини 
НАНУ, Інститутом біології тварин НААНУ,та ін.). Керівництво Університету розуміє потребу фінансування 
матеріального забезпечення наукових досліджень здобувачів: для планування та проведення навчальної та 
дослідницької діяльності створено фонд, з якого оплачують придбання реактивів для наукової діяльності, чи 
оплачують можливості для польових досліджень здобувачів. Факультет видає наукові журнали (Вісник Львівського 
університету. Сер. біологічна та «Біологічні студії»), які фаховими виданнями за спеціальністю Біологія. 
Безкоштовний доступ до зарубіжних баз періодики SCOPUS, Web of Science та ін. ОНП підтримується внутрішніми 
механізмами контролю якості. Академічна спільнота Університету чітко розуміє важливість активізації 
викладацької діяльності для досягнення цілей та результатів, виконання компонентів та складових ОНП. На 
програмі впроваджено студентоцентроване навчання, розроблено і продовжується наповнення електронних курсів у 
віртуальному навчальному середовищі MOODLE. Слабкі сторони: недостатньо розвинена академічна мобільність 
здобувачів, незреалізовані можливості стажування в закордонних інституціях. Мала кількість пропозицій (тем, 
курсів) англійською мовою; працюємо над їх збільшенням.

Якими є перспективи розвитку ОП упродовж найближчих 3 років? Які конкретні заходи ЗВО планує 
здійснити задля реалізації цих перспектив?

Важливо створити дієвий комунікаційний простір зі всіма стейкхолдерами. Залучати більше до занять на ОНП 
професіоналів-практиків, експертів галузі. Стимулювати інтернаціоналізацію досліджень шляхом активізації 
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мобільності здобувачів у рамках програми Еразмус +, стажування в закордонних університетах, спільні дослідження 
з вченими зарубіжних країн. Плануємо налагодження тісніших освітніх і наукових зв’язків з європейськими 
університетами, де є можливість працювати над спільними науковими темами. Створити умови для наукової 
співпраці з представниками інших ЗВО регіону, а також для можливості проходження практик здобувачів 
(Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, НУ «Львівська політехніка», Львівський національний 
ветеринарний університет ім. С.З. Гжицького, Львівський національний аграрний університет, Чернівецький 
національний університет імені Федьковича, Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. 
Гнатюка). Збільшити кількість курсів і окремих тем дисциплін англійською мовою викладання. Постійний 
моніторинг та оновлення ОНП та НП. Створення викладачами якісних онлайн-курсів. Регулярно проводити 
моніторингове опитування здобувачів ОНП з метою виявлення слабких сторін цієї програми. Оновити обладнання 
через залучення додаткового фінансування (бізнес, ґранти, інше).

 

 
          
  

Запевнення

 

Запевняємо, що уся інформація, наведена у відомостях та доданих до них матеріалах, є достовірною.

Гарантуємо, що ЗВО за запитом експертної групи надасть будь-які документи та додаткову інформацію, яка 
стосується освітньої програми та/або освітньої діяльності за цією освітньою програмою.

Надаємо згоду на опрацювання та оприлюднення цих відомостей про самооцінювання та усіх доданих до них 
матеріалів у повному обсязі у відкритому доступі.

 

Додатки:

Таблиця 1.  Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП

Таблиця 2.  Зведена інформація про викладачів ОП

Таблиця 3.  Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та 
оцінювання

 

***

Шляхом підписання цього документа запевняю, що я належним чином уповноважений на здійснення такої дії від 
імені закладу вищої освіти та за потреби надам документ, який посвідчує ці повноваження.

 

Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом/кваліфікованою електронною печаткою.

 

Інформація про КЕП

ПІБ: Мельник Володимир Петрович

Дата: 15.06.2021 р.
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Таблиця 1. Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП
 

Назва освітнього 
компонента

Вид 
компонента 

Силабус або інші навчально-
методичні матеріали

Якщо освітній компонент 
потребує спеціального 

матеріально-технічного 
та/або інформаційного 
забезпечення, наведіть 
відомості щодо нього*

Назва файла Хеш файла

Підготовка науково-
інноваційного проекту

навчальна 
дисципліна

SYLABUS_Pidhotovk
a_nauk-

innovatsiynoho_proe
ktu.pdf

5HzuU3v+ltdlZHwU
0mp5AyOh5WhT6x
Dnr+pXnxCAw6U=

персональний комп’ютер, 
загальновживані комп'ютерні 
програми, 
проектор, доступ до мережі 
інтернет. 

Психологія вищої 
школи

навчальна 
дисципліна

1.-Psykholohiia-
vyshchoi-shkoly.pdf

KoiJnSViqS1a0Xy7io
1v4aRmQ0mYmXLL

YW3JKFr1uv0=

Мультимедійний пристрій, 
комп’ютер, фліпчарт, папір, 
маркери

Методологія 
підготовки наукової 
публікації

навчальна 
дисципліна

SYLABUS_Metodolo
hiia-pidhotovky-

naukovoi-
publikatsii.pdf

6HPmA0ckyV1cI7P+
qtZRmt44jEsfKurVA

byGSGMTxBE=

персональний комп’ютер, 
загальновживані комп'ютерні 
програми, проектор, доступ до 
мережі інтернет. 

Інформаційні 
технології та 
програмування

навчальна 
дисципліна

Sylabus_informatsiy
ni-tekhnolohii.pdf

zcFNWd4VWc8jXWy
2DjoI3ExXC7PLpY2
wSHDpsdFb0PU=

Комп'ютер, проектор

Педагогіка вищої 
школи

навчальна 
дисципліна

Pedahohika-
vyshchoi-shkoly-

2020.pdf

xhtwx2JyIQOsnC+lo
nu4sv5uJutkFEBEfv

91xumRtvw=

Медіа-проектор та комп'ютер

Педагогічна практика практика Педагогічна 
практика_2019.pdf

YPcdBi2fYwOrSe2u
WLX18lj2gc8Ghqx9k

eXZhUe792A=

Персональний комп’ютер, 
комп’ютерні програми і 
операційні системи, проектор

Інновації та 
підприємництво

навчальна 
дисципліна

Innovatsii-ta-
pidpryiemnytstvo-

2020.pdf

1VGoqIGKsGb9Gmlq
CXrmpVK7MR82j5w

TQEZqh+5hDr4=

Персональний комп’ютер, 
комп’ютерні програми і 
операційні системи, проектор

Інтелектуальна 
власність та трансфер 
технологій

навчальна 
дисципліна

SYLABUS_INTELEK
TUAL-NA-

VLASNIST-I-
TRANSFER-

TEKHNOLOHIY.pdf

anMyl8raM8CnulLU
/LuCvJkW+6P++cU

+ED9pSzw6860=

Мультимедійний пристрій, 
комп’ютер, фліпчарт, папір, 
маркери

Іноземна мова за 
фаховим 
спрямуванням

навчальна 
дисципліна

Sylabus_English.pdf KA9rrU/9HUalwP6H
o1/FUYXuNYxfHKsI

671uELtjm4Y=

Мультимедійний проектор та 
комп’ютер для проведення 
занять, доступ 
до Інтернету учасників курсу.

Філософія навчальна 
дисципліна

Sylabus_filosofiia.pd
f

RLI2eyw1bKpj9hqTJ
FJ7uKUUk6xTOMn
mqHk9pEqHb5o=

Проектор, роздаткові 
матеріали, підключення до 
мережі Інтернет.

Науковий семінар 
(біохімія, силабус)

навчальна 
дисципліна

Силабус_науковий 
семінар_біохімія_2

020.pdf

IKN5MDmkipJH5jxj
P56pQ+ipGMCxEyo

d2hyQsclP1Ow=

Персональний комп’ютер, 
комп’ютерні програми і 
операційні системи, проектор

Науковий семінар 
(ботаніка, програма)

навчальна 
дисципліна

Програма_наукови
й 

семінар_ботаніка_
2020.pdf

NwQp5MVtx8puM3j
lp172Wp0Uq7ZQ1L8

Qeaw2oYh+E1k=

Персональний комп’ютер, 
комп’ютерні програми і 
операційні системи, проектор

Науковий семінар 
(біофізика)

навчальна 
дисципліна

Програма_наукови
й 

семінар_біофізика_
2020.pdf

obW7I0kQIeA+lebm
WT8FbhMNQ/91v/f
oTEOeQUSUYaQ=

Персональний комп’ютер, 
комп’ютерні програми і 
операційні системи, проектор

Проблеми сучасної 
біології (біофізика)

навчальна 
дисципліна

Силабус_проблеми 
сучасної біології 

(біофізика)_2020.p
df

oQdY1r3A7wyn05c0f
qILpsS4Fb8h7bBl125

7psMNXiw=

Персональний комп’ютер, 
комп’ютерні програми і 
операційні системи, проектор

Науковий семінар 
(фізіологія людини і 
тварин)

навчальна 
дисципліна

Силабус_науковий 
семінар 

(фіз.твар.)_2020.p

wjVrC3GeI/sU3Eghp
IY2bwaMOuglYRP5f

hXuzMleJxA=

Персональний комп’ютер, 
комп’ютерні програми і 
операційні системи, проектор



df

Проблеми сучасної 
біології (біохімія)

навчальна 
дисципліна

Проблеми сучасної 
біології 

(біохімія)_2020.pdf

hg2e23Pd+DGqhBiE
8RmEe1GMdTlEVwb

JtUeTrpI7tMg=

Персональний комп’ютер, 
комп’ютерні програми і 
операційні системи, проектор

Науковий семінар 
(зоологія)

навчальна 
дисципліна

Силабус_наук 
семінар 

зоологія_2020.pdf

I+CUCRHsYVioUQp
TicRm0DKjHU/+8G

af/MTyGx7yNQ4=

Персональний комп’ютер, 
комп’ютерні програми і 
операційні системи, проектор

Науковий семінар 
(фізіологія і екологія 
рослин)

навчальна 
дисципліна

Силабус_Науковий 
семінар 

(фіз.рос.)_2020.pdf

BAFnmRJLugZxUhh
UtZAel6KNg1Oav7tD

KU2fFxh2p+o=

Персональний комп’ютер, 
комп’ютерні програми і 
операційні системи, проектор

Науковий семінар 
(мікробіологія)

навчальна 
дисципліна

Силабус_Науковий 
семінар 

(мікробіологія)_202
0.pdf

megEr2fXDnvvzxLIj
V0x2fo8gmHnwhVg

2oLe8qZm3JY=

Персональний комп’ютер, 
комп’ютерні програми і 
операційні системи, проектор

Науковий семінар 
(генетика)

навчальна 
дисципліна

Силабус_Науковий 
семінар 

(генетика)_2020.p
df

sfbhEeuELC/v+w1Yz
jvOPnmd9gR7Z8j694

EzrIzeSZ0=

Персональний комп’ютер, 
комп’ютерні програми і 
операційні системи, проектор

Проблеми сучасної 
біології (зоологія)

навчальна 
дисципліна

Програма 
робоча_Проблеми 

сучасної біології 
(зоологія)_2020.pdf

BIrfkM5Kgtk4ZBSM
OPbfuhvIZU9JSjXEj

Mn5z+BaYFg=

Персональний комп’ютер, 
комп’ютерні програми і 
операційні системи, проектор

Проблеми сучасної 
біології (фізіологія 
людини і тварин)

навчальна 
дисципліна

Силабус_проблемн
и сучасної 

біології(фіз.твар)_
2020.pdf

OZB/yCjQK0nkbiAB
W8Ah19ak7V3bdDh

Y0m+jdjsEVbk=

Персональний комп’ютер, 
комп’ютерні програми і 
операційні системи, проектор

Проблеми сучасної 
біології (фізіологія та 
екологія рослин)

навчальна 
дисципліна

Силабус_Проблеми 
сучасної біології 

(фіз.рос.)_2020.pdf

vNFTzATs9h2LYmLk
BKxmfta6IvXG/dcw

bNn3wc1hJhQ=

Персональний комп’ютер, 
комп’ютерні програми і 
операційні системи, проектор

Проблеми сучасної 
біології 
(мікробіологія)

навчальна 
дисципліна

Силабус_Проблеми 
сучасної біології 

(мікробіологія)_202
0.pdf

fXf+XMqvT50DnRZ
us+mi9EfL22bls9b4P

aC5x/ZtjXg=

Персональний комп’ютер, 
комп’ютерні програми і 
операційні системи, проектор

Проблеми сучасної 
біології (генетика)

навчальна 
дисципліна

Силабус_Проблеми 
сучасної біології 

(генетика)_2020.p
df

bA1NVxpq5qQkbUA
YwQfgUdhGLjp0Sxs

h7RrppdZBcX8=

Персональний комп’ютер, 
загальновживані комп'ютерні 
програми і операційні системи, 
проектор

Проблеми сучасної 
біології (ботаніка)

навчальна 
дисципліна

Програма 
робоча_проблеми 
сучасної біології 
(ботаніка)_.pdf

1io82HbtaeB51jfRm6
2Z2AQPS+7n+sgWq

QkvUO1dQVs=

Персональний комп’ютер, 
комп’ютерні програми і 
операційні системи, проектор

 
* наводяться відомості, як мінімум, щодо наявності відповідного матеріально-технічного забезпечення, його достатності 
для реалізації ОП; для обладнання/устаткування – також кількість, рік введення в експлуатацію, рік останнього ремонту; 
для програмного забезпечення – також кількість ліцензій та версія програмного забезпечення

 
  
 
Таблиця 2. Зведена інформація про викладачів ОП

 
ID 

виклад
ача

ПІБ Посада Структурний 
підрозділ

Кваліфікація 
викладача

Стаж Навчальні 
дисципліни, 

що їх 
викладає 

викладач на 
ОП 

Обґрунтування

13885 Федоренко 
Віктор 
Олександров
ич

Завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Біологічний 
факультет

Диплом 
доктора наук 
ДД 004405, 

виданий 
08.06.2005

42 Проблеми 
сучасної 
біології 
(генетика)

Диплом кандидата 
наук, 03.00.07 – 
мікробіологія. 
«Генетическая 
нестабильность 
признаков 
устойчивости к 
антибиотикам у 
Streptomyces 
coelicolor» (БЛ № 



007762 від 21.05.1981).
Доцент кафедри 
генетики та 
біотехнології (ДЦ 
№083161 від 
07.08.1985).
Доктор біологічних 
наук, 03.00.15 – 
генетика. 
«Генетичний 
контроль стійкості 
актиноміцетів до 
антибіотиків та його 
роль у біосинтезі 
антибіотиків» (ДД № 
004405 від 
08.06.2005).
Професор кафедри 
генетики та 
біотехнології 
(02ПР№004062 від 
20.04.2006).
Стажування: Інститут 
біології клітини НАН 
України, м. Львів 
(12.11.2018-14.12.2018 
р.) Програма про 
стажування та звіт про 
її виконання 
обговорено на 
засіданні кафедри 
18.12.2018 р., протокол 
№ 4.
Індекс Гірша h=20
Kuzhyk Y. Genome 
engineering approaches 
to improve 
nosokomycin A 
production by 
Streptomyces 
ghanaensis B38.3 / Y. 
Kuzhyk, M. Lopatniuk, 
A. Luzhetskyy, V. 
Fedorenko, B. Ostash // 
Indian J. Microbiol. – 
2019. – Vol. 59. – P. 
109–111. doi: 
10.1007/s12088-018-
0761-x. IF = 1.533 2. 
Lopatniuk M. Effect of 
"ribosome engineering" 
on the transcription 
level and production of 
S. albus indigenous 
secondary metabolites / 
M. Lopatniuk, M. 
Myronovskyi, A. 
Nottebrock, T. Busche, 
J. Kalinowski, B. 
Ostash, V. Fedorenko, 
A. Luzhetskyy // Appl. 
Microbiol. Biotechnol. – 
2019. – Vol. 103. – P. 
7097–7110. doi: 
10.1007/s00253-019-
10005-y. IF = 3.670 3. 
Yushchuk O. Regulation 
of teicoplanin 
biosynthesis: refining 
the roles of tei cluster-
situated regulatory 
genes / O. Yushchuk, L. 
Horbal, B. Ostash, F. 
Marinelli, W. 
Wohlleben, E. 
Stegmann, V. 
Fedorenko // Appl. 
Microbiol. Biotechnol. – 
2019. – Vol. 103. – P. 
4089–4102. doi: 
10.1007/s00253-019-



09789-w. IF = 3.670 4. 
Sehin Y. Gene 
ssfg_01967 (miaB) for 
tRNA modification 
influences 
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Тема дисертації: 
«Утворення етилового 
спирту 
лактозозасвоюючими 
дріжджами та його 
роль у регуляції 
синтезу ферментів 
обміну вуглеводів».
Атестат доцента від 
1.03. 2001 р. (протокол 
1/18 – Д. Серія ДЦ, № 
001781).
Атестат професора від 
28.04.2015 р. 
(протокол № 2/01-П, 
12ПР № 010469).
Інститут біології 
клітини НАН України, 
20.03.−20.05.2019 р. 
Тема стажування 
«Формування 
професійних 
компетентностей у 
науково-дослідній 
діяльності. 
Поглиблення знань з 
мікробіології, 
молекулярної 
мікробіології, 
філогенії прокаріот, 
біобезпеки і 
біозахисту». Програма 
стажування та звіт про 
її виконання 
обговорено на 
засіданнях кафедри  
мікробіології 
(протоколи № 11 від 
25.02.2019, № 15 від 
21.05.2019 р.). Довідка 
про стажування, 
видана Інститутом 
біології клітини НАН 
України (№ 98 від 
21.05.2021 р.). 
Публікації по 
тематиці:
Підручники:
1.Горішний М. Б., 
Гудзь С. П., Гнатуш С. 
О. Бактеріальний 
фотосинтез: Навч. 
посіб.: [для студ. вищ. 
навч. закл.]. – Львів: 
Видавничий центр 
ЛНУ імені Івана 
Франка, 2011. – 179 с.
2. Bilyy O. I. The Anode 
Biocatalyst with 
Simultaneous 
Transition Metals 
Pollution Control / O. I. 
Bilyy, O. M. Vasyliv, S. 
O. Hnatush // 
Technology and 
Application of 
Microbial Fuel Cells ; 
ed. by Prof. Chin-Tsan 
Wang. − Rijeka, Croatia 
: InTech, 2014. – 96 p.
3. Мороз О. М., 
Гнатуш С. О., 
Богославець Х. І., 
Яворська Г. В., Трухим 
Н. В. Використання 
бактеріями 
Desulfuromonas sp. 
йонів феруму (ІІІ) і 
мангану (IV) як 



акцепторів електронів 
// Вісн. Дніпропетр. 
ун-ту. Біол. Екол. 
Biosystems Diversity. – 
2016.
4. Сегін Т. Б., Гнатуш 
С. О., Горішний М. Б. 
Процеси 
ліпопероксидації у 
клітинах Chlorobium 
limicola ІМВ К-8 за 
впливу купрум (ІІ) 
сульфату // Вісн. 
Дніпропетр. ун-ту. 
Біол. Екол. Biosystems 
Diversity. – 2016. – 
Вип. 24, № 1. – С. 
72−77.
Патенти:
1. Пат. 132187 Україна, 
МПК H01M 8/00; 
H01M 8/16; H01M 
8/22. Спосіб 
одержання 
електричного струму у 
мікробному 
паливному елементі / 
Гнатуш С. О., Тарабас 
О. В., Василів О. М., 
Масловська О. Д., 
Мороз О. М. ; заявник 
і власник Львівський 
національний 
університет імені 
Івана Франка. − № 
u201809830 ; заявл. 
02.10.2018 ; опубл. 
11.02.2019, Бюл. № 3.
Авторські свідоцтва:
1.Свідоцтво про 
депонування штаму 
бактерій Arthrobacter 
sp. 10А_3Т_20 у 
Депозитарії Інституту 
мікробіології і 
вірусології ім. Д. К. 
Заболотного НАН 
України з наданням 
реєстраційного 
номеру Arthrobacter 
sp. ІМВ В-7860 від 18 
грудня 2019 року / С. 
О. Гнатуш, Т. Б. 
Перетятко, О. М. 
Мороз, О. Д. 
Масловська.
2. Свідоцтво про 
депонування штаму 
бактерій Pseudomonas 
sp. 5A_1N_20 у 
Депозитарії Інституту 
мікробіології і 
вірусології ім. Д. К. 
Заболотного НАН 
України з наданням 
реєстраційного 
номеру Pseudomonas 
sp. ІМВ В-7866 від 18 
грудня 2019 року / С. 
О. Гнатуш, Т. Б. 
Перетятко, О. М. 
Мороз, О. Д. 
Масловська.
3. Свідоцтво про 
депонування штаму 
бактерій Psychrobacter 
sp. 89_1Т у 
Депозитарії Інституту 
мікробіології і 
вірусології ім. Д. К. 
Заболотного НАН 



України з наданням 
реєстраційного 
номеру Psychrobacter 
sp. ІМВ В-7865 від 18 
грудня 2019 року / С. 
О. Гнатуш, Т. Б. 
Перетятко, О. М. 
Мороз, О. Д. 
Масловська.

13885 Федоренко 
Віктор 
Олександров
ич

Завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Біологічний 
факультет

Диплом 
доктора наук 
ДД 004405, 

виданий 
08.06.2005

42 Науковий 
семінар 
(генетика)

Диплом кандидата 
наук, 03.00.07 – 
мікробіологія. 
«Генетическая 
нестабильность 
признаков 
устойчивости к 
антибиотикам у 
Streptomyces 
coelicolor» (БЛ № 
007762 від 21.05.1981).
Доцент кафедри 
генетики та 
біотехнології (ДЦ 
№083161 від 
07.08.1985).
Доктор біологічних 
наук, 03.00.15 – 
генетика. 
«Генетичний 
контроль стійкості 
актиноміцетів до 
антибіотиків та його 
роль у біосинтезі 
антибіотиків» (ДД № 
004405 від 
08.06.2005).
Професор кафедри 
генетики та 
біотехнології 
(02ПР№004062 від 
20.04.2006).
Стажування: Інститут 
біології клітини НАН 
України, м. Львів 
(12.11.2018-14.12.2018 
р.) Програма про 
стажування та звіт про 
її виконання 
обговорено на 
засіданні кафедри 
18.12.2018 р., протокол 
№ 4.
Індекс Гірша h=20
Kuzhyk Y. Genome 
engineering approaches 
to improve 
nosokomycin A 
production by 
Streptomyces 
ghanaensis B38.3 / Y. 
Kuzhyk, M. Lopatniuk, 
A. Luzhetskyy, V. 
Fedorenko, B. Ostash // 
Indian J. Microbiol. – 
2019. – Vol. 59. – P. 
109–111. doi: 
10.1007/s12088-018-
0761-x. IF = 1.533 2. 
Lopatniuk M. Effect of 
"ribosome engineering" 
on the transcription 
level and production of 
S. albus indigenous 
secondary metabolites / 
M. Lopatniuk, M. 
Myronovskyi, A. 
Nottebrock, T. Busche, 
J. Kalinowski, B. 
Ostash, V. Fedorenko, 
A. Luzhetskyy // Appl. 
Microbiol. Biotechnol. – 



2019. – Vol. 103. – P. 
7097–7110. doi: 
10.1007/s00253-019-
10005-y. IF = 3.670 3. 
Yushchuk O. Regulation 
of teicoplanin 
biosynthesis: refining 
the roles of tei cluster-
situated regulatory 
genes / O. Yushchuk, L. 
Horbal, B. Ostash, F. 
Marinelli, W. 
Wohlleben, E. 
Stegmann, V. 
Fedorenko // Appl. 
Microbiol. Biotechnol. – 
2019. – Vol. 103. – P. 
4089–4102. doi: 
10.1007/s00253-019-
09789-w. IF = 3.670 4. 
Sehin Y. Gene 
ssfg_01967 (miaB) for 
tRNA modification 
influences 
morphogenesis and 
moenomycin 
biosynthesis in 
Streptomyces 
ghanaensis ATCC14672 
/ Y. Sehin, O. Koshla, Y. 
Dacyuk, R. Zhao, R. 
Ross, M. Myronovskyi, 
P.A. Limbach, A. 
Luzhetskyy, S. Walker, 
V. Fedorenko, B. Ostash 
// Microbiology. – 
2019. – Vol. 165. – P. 
233–245. doi: 
10.1099/mic.0.000747. 
IF = 1.866 5. Koshla O. 
Secondary metabolome 
and transcriptome of 
Streptomyces albus 
J1074 in liquid medium 
SG2 / O. Koshla, I. 
Rokytskyy, I. Ostash, T. 
Busche, J. Kalinowski, 
E. Mosker, R.D. 
Sussmuth, V. 
Fedorenko, B. Ostash // 
Cyt. Genet. – 2019. – 
Vol. 53. – P. 1–7. doi: 
10.3103/S009545271901
0080. IF = 0.408 6. 
Yushchuk O. 
Heterologous AdpA 
transcription factors 
enhance landomycin 
production in 
Streptomyces 
cyanogenus S136 under 
a broad range of growth 
conditions / O. 
Yushchuk, I. Ostash, I. 
Vlasiuk, T. Gren, A. 
Luzhetskyy, J. 
Kalinowski, V. 
Fedorenko, B. Ostash // 
Appl. Microbiol. 
Biotechnol. –2018 – 
Vol.102., Is.19 – P. 
8419–8428. doi: 
10.1007/s00253-018-
9249-1. IF 3.340. 7. 
Kuzhyk Y. Analysis of 
Streptomyces 
ghanaensis ATCC14672 
gene SSFG_07725 for 
putative ?-
butyrolactone synthase 
/ Y. Kuzhyk, H. 



Mutenko, V. 
Fedorenko, B. Ostash // 
Folia Microbiol. – 2018. 
– Vol. 63, Is. 6. – P. 
701–706. doi: 
10.1007/s12223-018-
0614-3. IF. 1.311. 8. 
Ostash I. Gene cloning 
system for sulfonamide-
mineralizing 
Microbacterium sp. 
strain BR1 / I. Ostash, 
B. Kolvenbach, P.F. 
Corvini, V. Fedorenko, 
B. Ostash, D. Cichocka 
// J. Appl. Genet. – 
2018 – Vol. 59, Is.1. – P. 
119–121. doi: 
10.1007/s13353-017-
0427-0. IF 1.756. 9. 
Gren T. Analysis of 
Streptomyces coelicolor 
M145 genes SCO4164 
and SCO5854 encoding 
putative rhodaneses / 
T. Gren, B. Ostash, V. 
Babiy, I. Rokytskyy, V. 
Fedorenko // Folia 
Microbiol. – 2018.– 
Vol. 63, Is.2. – P. 197–
201. doi: 
10.1007/s12223-017-
0551-6. IF1.311 10. 
Kuzhyk, Y. Genome 
engineering approaches 
to improve 
nosokomycin A 
production by 
Streptomyces 
ghanaensis B38.3 // Y. 
Kuzhyk, M. Lopatniuk, 
A. Luzhetskyy, V. 
Fedorenko, В. Ostash // 
Indian J. Microbiol. – 
2018. Epub. ahead of 
print. Available from: 
https://doi.org/10.1007
/s12088-018-0761-x. IF 
1.310

189088 Царик 
Йосиф 
Володимиро
вич

Завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Біологічний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 

орден Леніна 
державний 

університет ім. 
І. Франка, рік 
закінчення: 

1970, 
спеціальність:  

біологія-
зоологія, 
Диплом 

доктора наук 
ДT 010013, 

виданий 
20.09.1991, 

Диплом 
кандидата наук 

БЛ 002276, 
виданий 

04.03.1977, 
Атестат 

доцента ДЦ 
003590, 
виданий 

21.12.2001, 
Атестат 

професора ПP 
002486, 
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Стажування: Інститут 
екології Карпат НАН 
України, 19.11.
−19.12.2018 р. 
Програму про 
стажування 
обговорено на 
засіданні кафедри 
протокол №4 від 
31.10.2018 р.
Публікації по 
тематиці:
Підручники:
1.Кияк В.Г. Зміни 
структури популяцій 
рідкісних видів 
високогір’я 
Українських Карпат і 
проблеми їх 
збереження / Кияк В., 
Кобів Ю., Жиляєв Г. 
[та інші] ; за ред. 
Кияка В. Г. – Львів: 
Вид-во ННВК «АТБ», 
2018. – 280 с.
Посібники:
1.Фактори загроз 
біорізноманіттю 
заповідних територій 
Українських Карпат, 



виданий 
23.10.2003

Розточчя та Західного 
Полісся [текст]: 
моногр. / [Й. В. 
Царик, І. М. Горбань, 
О. С. Решетило]. – [за 
ред. Й. В. Царика]. – 
Львів: СПОЛОМ, 2016. 
– С. 120.
Монографії:
1.Царик Й. 
Колективна 
монографія, 
присвячена підсумкам 
65-річних досліджень 
природних і штучних 
біогеоценозів в умовах 
степу колективом 
Комплексної 
експедиції 
Дніпропетровського 
національного 
університету імені 
Олеся Гончара, за 
редакцією Травлєєва 
А.П. 
Біогеоценологічні 
дослідження лісів 
степової зони України 
: монографія. – 
Дніпро : Вид-во 
«Свідлер А.Л.», 2016. 
203 с. / Й. В. Царик, В. 
І. Парпан, В. В. 
Никифоров, І. Й. 
Царик // Екологія та 
ноосферологія.- 2017. 
– Т. 28, № 1-2. – С. 
105–109
Статті:
1.Іккерт О. В. 
Особливості 
оксигензалежних 
процесів у щурів зі 
стрептозото-
циніндукованим 
діабетом / О. В. 
Іккерт, В. М. 
Мерлавський, Й. В. 
Царик [та ін.] // 
Експер. та клін. 
фізіол. і біохім. – 2015. 
– № 4. – С. 7–14.
2. Гренюх В. П. 
Максимальна окисна 
здатність мітохондрій 
клітин лімфоми 
NK/Ly за 
використання 
метилових естерів 
енергетичних 
субстратів / В. П. 
Гренюх, Б. О. Манько, 
О. О. Сідорова, Й. В. 
Царик, М. І. Голубєв, 
А. М. Бабський // 
Біол. тварин. – 2015. – 
Т. 17, № 4. – С. 42 – 
48.
3. Канарський Ю.В. 
Природоохоронне 
значення території 
Центрального 
Свидовця (Українські 
Карпати) / 
Канарський Ю.В., 
Кобів Ю.Й., Микітчак 
Т.М., Кагало О.О., 
Кияк В.Г., Сичак Н.М., 
Башта А.-Т.В., 
Ковтонюк О.В., Царик 
Й.В., Дикий І.В., 



Шидловський І.В., 
Решетило О.С. // 
Вісник Київського 
національного 
університету імені 
Тараса Шевченка. 
Географія. – 2018. – 1 
(70).  – С. 35-46.
4.. Dykyy І. V. Features 
of chronology and 
breeding success of 
Pygoscelis papua and P. 
adeliae (Spheniscidae) 
penguins in the 
Wilhelm Archipelago 
(CCAMLR subarea 
48.1) / І. V. Dykyy, G. 
P. Milinevsky, О. L. 
Savitsky, D. G. 
Lutsenko, P. B. 
Khoetsky, M. F. 
Veselsky, V. M. Smagol, 
Ye. O. Dykyy, A. О. 
Dzhulay, J. V. Tsaryk, 
К. М. Nazaruk, А. Т. 
Zatushevsky, А. О. 
Simon, M. А. Telipska 
// Ukrainian Antarctic 
Journal. – 2018. – № 
1(17). – Р. 130–147.
5. Sachok О. The role of 
insects in pollination 
and dissemination of 
someplant species in 
high-mountains of the 
Ukrainian Carpathians 
/ O. S. Sachok, I. J. 
Tsaryk // Біологічні 
Студії / Studia 
Biologica. – 2016. – 
Том 10/№2. – С. 195–
202.
6. Царик Й. В. 
Резенція на 
монографію О.В. 
Романенко, О.М. 
Арсан, Л.С. Кіпніс, 
Ю.М. Ситник. 
Екологічні проблеми 
київських водойм і 
прилеглих територій / 
Й. В. Царик.,І. С. 
Хамар // Студії / 
Studia Biologica. – 
2016. – Том 10/№2. – 
С. 221–222.
7. Царик Й.В. Видове 
різноманіття 
безхребетних 
(Іnvertebrata) на 
маршрутах 
зоологічної практики 
студентів у Західній 
Чорногорі (Українські 
Карпати) / Й.В. 
Царик, О.С. Решетило, 
К.М. Назарук, В.В. 
Лєснік // Біологічні 
студії / Studia 
biologica. – 2020. – Т. 
14(2). – С. 137–150.
8. Канарський Ю.В. 
Природоохоронне 
значення території 
Центрального 
Свидовця (Українські 
Карпати) / 
Канарський Ю.В., 
Кобів Ю.Й., Микітчак 
Т.М., Кагало О.О., 
Кияк В.Г., Сичак Н.М., 



Башта А.-Т.В., 
Ковтонюк О.В., Царик 
Й.В., Дикий І.В., 
Шидловський І.В., 
Решетило О.С. // 
Вісник Київського 
національного 
університету імені 
Тараса Шевченка. 
Географія. – 2018. – 1 
(70).  – С. 35-46.
9. Царик Й.В. Ключові 
види як осередки 
формування 
біорізноманіття / Й.В. 
Царик, О.С. Решетило, 
І.Й. Царик // 
Біологічні Студії / 
Studia Biologica. – 
2019. – Т. 13 (1). – C. 
161–168.

81340 Бродяк 
Ірина 
Володимирів
на

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Біологічний 
факультет

Диплом 
кандидата наук 

ДK 040669, 
виданий 

18.10.2006, 
Атестат 

доцента ДЦ 
040669, 
виданий 

17.05.2012

15 Проблеми 
сучасної 
біології 
(біохімія)

Кандидат біологічних 
наук, 03.00.11 – 
цитологія, клітинна 
біологія, гістологія 
(ДК №040669 від 
18.10.2006). Тема 
дисертації: “Біохімічні 
та функціональні 
характеристики 
імунокомпетентних 
клітин крові за умов 
цукрового діабету 1-го 
типу”. Доцент 
кафедри біохімії 
(12ДЦ № 030827 від 
17.05.2012).
Стажування: Інститут 
біології клітини НАН 
України, відділ 
сигнальних 
механізмів клітини, 
22.10.–22.12. 2018 р. 
(без відриву від 
навчального процесу). 
Програма про 
стажування та звіт про 
її виконання 
обговорено на 
засіданні кафедри 
протокол № 7 від 
28.12.2018.
Публікації по 
тематиці:
Підручники:
1. Функціональна 
біохімія : підручник : 
[для студ. вищ. навч. 
закл.] / [Н. О. Сибірна, 
Г.Я. Гачкова, І. В. 
Бродяк та ін.] ; за ред. 
проф. Н. О. Сибірної. 
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Таблиця 3. Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та 
оцінювання

 
Програмні 
результати 

навчання ОП

ПРН 
відповідає 
результату 
навчання, 
визначено

му 
стандартом 

вищої 
освіти (або 

охоплює 
його)

Обов’язкові освітні 
компоненти, що 

забезпечують ПРН

Методи навчання Форми та методи 
оцінювання

Вміти 
використовувати 
знання в галузі 
біофізики та 
біоінформатики в 
наукових 
дослідженнях при 
розв’язанні 
складних 
виробничих 

Науковий семінар 
(біофізика)

Презентація (ілюстрація, 
демонстрація),  
рецензування доповідей, 
розповіді, пояснення, 
розв’язування вправ і задач, 
дискусія. Робота в 
системі Moodle. 
Використання 
комунікаційних платформ 
Zoom і 

Оцінювання проводиться за 
100-
бальною шкалою. Бали 
нараховуються за наступним 
співвідношенням: 
• практичні/самостійні 
тощо: 70% оцінки; 
максимальна кількість балів 
–кожного виду 
навчальної 



завдань;
Знати особливості 
розвитку сучасної 
біохімії, 
методологічний і 
методичний 
інструментарій 
проведення 
наукових 
досліджень з 
біохімії;
Вміти оцінювати 
стуктурне, 
флористико-
таксономічне, 
синтаксономічне 
фіторізноманітя 
та шляхи його 
еволюції;
Вміти проводити 
експериментальні 
та/або теоретичні 
дослідження з 
генетики та 
дотичних 
міждисциплінарних 
напрямів з 
використанням 
сучасного 
інструментарію 
генетики та 
геноміки;
Вміти вирішувати 
фундаментальні 
проблеми зоології в 
контексті 
збереження 
біологічного 
різноманіття;
Вміти проводити 
фундаментальні і 
прикладні 
дослідження 
властивостей 
мікроорганізмів за 
різних умов, 
виділяти та 
ідентифікувати їх 
для отримання 
нових знань та/або 
здійснення 
інновацій.
Вміти вирішувати 
проблеми у галузі 
клітинної фізіології 
та біоенергетики 
за різних 
функціональних 
станів організму 
людини і тварин;
Вміти аналізувати 
процеси регуляції 
росту і адаптації 
рослин на різних 
рівнях з 
урахуванням 
етапів онтогенезу 
за участю 
фізіологічно 
активних речовин, 
оцінювати вплив 
екологічних 
факторів довкілля 
на фізіолого-
біохімічні 
показники рослин, 
виявляти 
специфічні маркери 
стресу на дію цих 
чинників з метою 
усунення їхнього 

Microsoft Teams для 
формування електронного 
навчання як простору 
дистанційної комунікації, 
проведення практичних 
занять та для прояву 
пізнавальних ініціатив

діяльності)
70. У кожному семестрі 
можна набрати 10 балів.
• контрольні заміри (модуль 
у 6 семестрі): 30 % оцінки; 
максимальна 
кількість балів – 30.
Залік аспірант отримує на 
підставі результатів 
виконання ним усіх 
видів робіт на практичних 
заняттях упродовж 1-7 
семестрів.
Жодні форми 
порушення академічної 
доброчесності (відсутність 
посилань на 
використані джерела, 
фабрикування джерел, 
списування, втручання у
роботу інших аспірантів та 
ін.) не толеруються.

Науковий семінар 
(фізіологія людини і 
тварин)

Презентація (ілюстрація, 
демонстрація),  
рецензування доповідей, 
розповіді, пояснення, 
розв’язування вправ і задач, 
дискусія. Робота в 
системі Moodle. 
Використання 
комунікаційних платформ 
Zoom і 
Microsoft Teams для 
формування електронного 
навчання як простору 
дистанційної комунікації, 
проведення практичних 
занять та для прояву 
пізнавальних ініціатив

Оцінювання проводиться за 
100-
бальною шкалою. Бали 
нараховуються за наступним 
співвідношенням: 
• практичні/самостійні 
тощо: 70% оцінки; 
максимальна кількість балів 
–кожного виду 
навчальної 
діяльності)
70. У кожному семестрі 
можна набрати 10 балів.
• контрольні заміри (модуль 
у 6 семестрі): 30 % оцінки; 
максимальна 
кількість балів – 30.
Залік аспірант отримує на 
підставі результатів 
виконання ним усіх 
видів робіт на практичних 
заняттях упродовж 1-7 
семестрів.
Жодні форми 
порушення академічної 
доброчесності (відсутність 
посилань на 
використані джерела, 
фабрикування джерел, 
списування, втручання у
роботу інших аспірантів та 
ін.) не толеруються.

Науковий семінар 
(зоологія)

Презентація (ілюстрація, 
демонстрація),  
рецензування доповідей, 
розповіді, пояснення, 
розв’язування вправ і задач, 
дискусія. Робота в 
системі Moodle. 
Використання 
комунікаційних платформ 
Zoom і 
Microsoft Teams для 
формування електронного 
навчання як простору 
дистанційної комунікації, 
проведення практичних 
занять та для прояву 
пізнавальних ініціатив

Оцінювання проводиться за 
100-
бальною шкалою. Бали 
нараховуються за наступним 
співвідношенням: 
• практичні/самостійні 
тощо: 70% оцінки; 
максимальна кількість балів 
–кожного виду 
навчальної 
діяльності)
70. У кожному семестрі 
можна набрати 10 балів.
• контрольні заміри (модуль 
у 6 семестрі): 30 % оцінки; 
максимальна 
кількість балів – 30.
Залік аспірант отримує на 
підставі результатів 
виконання ним усіх 
видів робіт на практичних 
заняттях упродовж 1-7 
семестрів.
Жодні форми 
порушення академічної 



негативного 
впливу.

доброчесності (відсутність 
посилань на 
використані джерела, 
фабрикування джерел, 
списування, втручання у
роботу інших аспірантів та 
ін.) не толеруються.

Науковий семінар 
(фізіологія і екологія 
рослин)

Презентація (ілюстрація, 
демонстрація),  
рецензування доповідей, 
розповіді, пояснення, 
розв’язування вправ і задач, 
дискусія. Робота в 
системі Moodle. 
Використання 
комунікаційних платформ 
Zoom і 
Microsoft Teams для 
формування електронного 
навчання як простору 
дистанційної комунікації, 
проведення практичних 
занять та для прояву 
пізнавальних ініціатив

Оцінювання проводиться за 
100-
бальною шкалою. Бали 
нараховуються за наступним 
співвідношенням: 
• практичні/самостійні 
тощо: 70% оцінки; 
максимальна кількість балів 
–кожного виду 
навчальної 
діяльності)
70. У кожному семестрі 
можна набрати 10 балів.
• контрольні заміри (модуль 
у 6 семестрі): 30 % оцінки; 
максимальна 
кількість балів – 30.
Залік аспірант отримує на 
підставі результатів 
виконання ним усіх 
видів робіт на практичних 
заняттях упродовж 1-7 
семестрів.
Жодні форми 
порушення академічної 
доброчесності (відсутність 
посилань на 
використані джерела, 
фабрикування джерел, 
списування, втручання у
роботу інших аспірантів та 
ін.) не толеруються.

Науковий семінар 
(мікробіологія)

Презентація (ілюстрація, 
демонстрація),  
рецензування доповідей, 
розповіді, пояснення, 
розв’язування вправ і задач, 
дискусія. Робота в 
системі Moodle. 
Використання 
комунікаційних платформ 
Zoom і 
Microsoft Teams для 
формування електронного 
навчання як простору 
дистанційної комунікації, 
проведення практичних 
занять та для прояву 
пізнавальних ініціатив

Оцінювання проводиться за 
100-
бальною шкалою. Бали 
нараховуються за наступним 
співвідношенням: 
• практичні/самостійні 
тощо: 70% оцінки; 
максимальна кількість балів 
–кожного виду 
навчальної 
діяльності)
70. У кожному семестрі 
можна набрати 10 балів.
• контрольні заміри (модуль 
у 6 семестрі): 30 % оцінки; 
максимальна 
кількість балів – 30.
Залік аспірант отримує на 
підставі результатів 
виконання ним усіх 
видів робіт на практичних 
заняттях упродовж 1-7 
семестрів.
Жодні форми 
порушення академічної 
доброчесності (відсутність 
посилань на 
використані джерела, 
фабрикування джерел, 
списування, втручання у
роботу інших аспірантів та 
ін.) не толеруються.

Науковий семінар 
(генетика)

Презентація (ілюстрація, 
демонстрація),  
рецензування доповідей, 
розповіді, пояснення, 
розв’язування вправ і задач, 
дискусія. Робота в 
системі Moodle. 

Оцінювання проводиться за 
100-
бальною шкалою. Бали 
нараховуються за наступним 
співвідношенням: 
• практичні/самостійні 
тощо: 70% оцінки; 



Використання 
комунікаційних платформ 
Zoom і 
Microsoft Teams для 
формування електронного 
навчання як простору 
дистанційної комунікації, 
проведення практичних 
занять та для прояву 
пізнавальних ініціатив

максимальна кількість балів 
–кожного виду 
навчальної 
діяльності)
70. У кожному семестрі 
можна набрати 10 балів.
• контрольні заміри (модуль 
у 6 семестрі): 30 % оцінки; 
максимальна 
кількість балів – 30.
Залік аспірант отримує на 
підставі результатів 
виконання ним усіх 
видів робіт на практичних 
заняттях упродовж 1-7 
семестрів.
Жодні форми 
порушення академічної 
доброчесності (відсутність 
посилань на 
використані джерела, 
фабрикування джерел, 
списування, втручання у
роботу інших аспірантів та 
ін.) не толеруються.

Науковий семінар 
(ботаніка, програма)

Презентація (ілюстрація, 
демонстрація),  
рецензування доповідей, 
розповіді, пояснення, 
розв’язування вправ і задач, 
дискусія. Робота в 
системі Moodle. 
Використання 
комунікаційних платформ 
Zoom і 
Microsoft Teams для 
формування електронного 
навчання як простору 
дистанційної комунікації, 
проведення практичних 
занять та для прояву 
пізнавальних ініціатив

Оцінювання проводиться за 
100-
бальною шкалою. Бали 
нараховуються за наступним 
співвідношенням: 
• практичні/самостійні 
тощо: 70% оцінки; 
максимальна кількість балів 
–кожного виду 
навчальної 
діяльності)
70. У кожному семестрі 
можна набрати 10 балів.
• контрольні заміри (модуль 
у 6 семестрі): 30 % оцінки; 
максимальна 
кількість балів – 30.
Залік аспірант отримує на 
підставі результатів 
виконання ним усіх 
видів робіт на практичних 
заняттях упродовж 1-7 
семестрів.
Жодні форми 
порушення академічної 
доброчесності (відсутність 
посилань на 
використані джерела, 
фабрикування джерел, 
списування, втручання у
роботу інших аспірантів та 
ін.) не толеруються.

Науковий семінар 
(біохімія, силабус)

Презентація (ілюстрація, 
демонстрація),  
рецензування доповідей, 
розповіді, пояснення, 
розв’язування вправ і задач, 
дискусія. Робота в 
системі Moodle. 
Використання 
комунікаційних платформ 
Zoom і 
Microsoft Teams для 
формування електронного 
навчання як простору 
дистанційної комунікації, 
проведення практичних 
занять та для прояву 
пізнавальних ініціатив

Оцінювання проводиться за 
100-
бальною шкалою. Бали 
нараховуються за наступним 
співвідношенням: 
• практичні/самостійні 
тощо: 70% оцінки; 
максимальна кількість балів 
–кожного виду 
навчальної 
діяльності)
70. У кожному семестрі 
можна набрати 10 балів.
• контрольні заміри (модуль 
у 6 семестрі): 30 % оцінки; 
максимальна 
кількість балів – 30.
Залік аспірант отримує на 
підставі результатів 
виконання ним усіх 
видів робіт на практичних 
заняттях упродовж 1-7 



семестрів.
Жодні форми 
порушення академічної 
доброчесності (відсутність 
посилань на 
використані джерела, 
фабрикування джерел, 
списування, втручання у
роботу інших аспірантів та 
ін.) не толеруються.

Володіти 
методикою, 
методологією 
організації 
освітнього процесу 
та здійсюнювати 
науково-
педагогічну 
діяльність

Педагогічна практика Презентація, лекції, 
колаборативне навчання 
(форми – групові 
проекти, спільні розробки), 
творче індивідуальне 
завдання, 
дискусія.

Комплексний залік

Вміти комплексно 
вирішувати 
завдання щодо 
впровадження 
біологічних 
розробок та 
використовувати 
інноваційні підходи 
для розв’язання 
конкретних 
біологічних 
завдань.

Проблеми сучасної 
біології (фізіологія 
людини і тварин)

Лекції, презентації з 
використанням 
мультимедійного проектора, 
презентації на платвормах 
Zoom, Microsoft Teams, 
розв'язок практичних і 
ситуаційних задач

Оцінювання проводиться за 
100- бальною шкалою. Бали 
нараховуються за наступним 
співідношенням: - 
самостійні роботи тощо: 
30% семестрової оцінки, 
максимальна кількість балів 
- 30; - контрольні заміри: 20 
% семестрової оцінки, 
максимальна кількість балів 
- 20; іспит: 50 % семестрової 
оцінки, максимальна 
кількість балів - 50. 
Підсумкова максимальна 
кількість балів - 100. Жодні 
форми порушення 
академічної доброчесності 
не толеруються

Інновації та 
підприємництво

Презентація, лекції, 
колаборативне навчання 
(форми – групові 
проекти, спільні розробки), 
творче індивідуальне 
завдання, 
дискусія.
Робота в системі Moodle, 
побудова електронного 
навчання як 
простору прояву 
пізнавальних ініціатив

Враховуються бали, набрані 
на поточному тестуванні, 
самостійній роботі та бали 
підсумкового 
тестування. Оцінювання 
проводиться за 100-бальною 
шкалою. 
Бали нараховуються за 
наступним співідношенням:  
• практичні: 30% 
семестрової оцінки; 
• контрольні заміри: 30% 
семестрової оцінки;
• модульна контрольна 
робота в межах заліку: 40% 
семестрової 
оцінки. 
Підсумкова максимальна 
кількість балів – 100. Жодні 
форми порушення 
академічної доброчесності 
не 
толеруються.

Інтелектуальна 
власність та трансфер 
технологій

Презентація, лекції, 
колаборативне навчання 
(форми – групові 
проекти, спільні розробки), 
творче індивідуальне 
завдання, 
дискусія.
Робота в системі Moodle, 
побудова електронного 
навчання як 
простору прояву 
пізнавальних ініціатив

Враховуються бали, набрані 
на поточному тестуванні, 
самостійній роботі та бали 
підсумкового 
тестування. Оцінювання 
проводиться за 100-бальною 
шкалою. 
Бали нараховуються за 
наступним співідношенням:  
• практичні: 30% 
семестрової оцінки; 
• контрольні заміри: 30% 
семестрової оцінки;
• модульна контрольна 
робота в межах заліку: 40% 
семестрової 
оцінки. 
Підсумкова максимальна 



кількість балів – 100. Жодні 
форми порушення 
академічної доброчесності 
не 
толеруються.

Підготовка науково-
інноваційного проекту

Презентація, лекції, 
колаборативне навчання 
(форми – групові 
проекти, спільні розробки), 
творче індивідуальне 
завдання, 
дискусія.
Робота в системі Moodle, 
побудова електронного 
навчання як 
простору прояву 
пізнавальних ініціатив

Враховуються бали, набрані 
на поточному тестуванні, 
самостійній роботі та бали 
підсумкового 
тестування. Оцінювання 
проводиться за 100-бальною 
шкалою. 
Бали нараховуються за 
наступним співідношенням:  
• практичні: 30% 
семестрової оцінки; 
• контрольні заміри: 30% 
семестрової оцінки;
• модульна контрольна 
робота в межах заліку: 40% 
семестрової 
оцінки. 
Підсумкова максимальна 
кількість балів – 100. Жодні 
форми порушення 
академічної доброчесності 
не 
толеруються.

Науковий семінар 
(біохімія, силабус)

Оцінювання проводиться за 
100-
бальною шкалою. Бали 
нараховуються за наступним 
співвідношенням: 
• практичні/самостійні 
тощо: 70% оцінки; 
максимальна кількість балів 
–кожного виду 
навчальної 
діяльності)
70. У кожному семестрі 
можна набрати 10 балів.
• контрольні заміри (модуль 
у 6 семестрі): 30 % оцінки; 
максимальна 
кількість балів – 30.
Залік аспірант отримує на 
підставі результатів 
виконання ним усіх 
видів робіт на практичних 
заняттях упродовж 1-7 
семестрів.
Жодні форми 
порушення академічної 
доброчесності (відсутність 
посилань на 
використані джерела, 
фабрикування джерел, 
списування, втручання у
роботу інших аспірантів та 
ін.) не толеруються

Оцінювання проводиться за 
100-
бальною шкалою. Бали 
нараховуються за наступним 
співвідношенням: 
• практичні/самостійні 
тощо: 70% оцінки; 
максимальна кількість балів 
–кожного виду 
навчальної 
діяльності)
70. У кожному семестрі 
можна набрати 10 балів.
• контрольні заміри (модуль 
у 6 семестрі): 30 % оцінки; 
максимальна 
кількість балів – 30.
Залік аспірант отримує на 
підставі результатів 
виконання ним усіх 
видів робіт на практичних 
заняттях упродовж 1-7 
семестрів.
Жодні форми 
порушення академічної 
доброчесності (відсутність 
посилань на 
використані джерела, 
фабрикування джерел, 
списування, втручання у
роботу інших аспірантів та 
ін.) не толеруються

Науковий семінар 
(ботаніка, програма)

Оцінювання проводиться за 
100-
бальною шкалою. Бали 
нараховуються за наступним 
співвідношенням: 
• практичні/самостійні 
тощо: 70% оцінки; 
максимальна кількість балів 
–кожного виду 
навчальної 
діяльності)
70. У кожному семестрі 
можна набрати 10 балів.
• контрольні заміри (модуль 
у 6 семестрі): 30 % оцінки; 
максимальна 
кількість балів – 30.

Оцінювання проводиться за 
100-
бальною шкалою. Бали 
нараховуються за наступним 
співвідношенням: 
• практичні/самостійні 
тощо: 70% оцінки; 
максимальна кількість балів 
–кожного виду 
навчальної 
діяльності)
70. У кожному семестрі 
можна набрати 10 балів.
• контрольні заміри (модуль 
у 6 семестрі): 30 % оцінки; 
максимальна 
кількість балів – 30.



Залік аспірант отримує на 
підставі результатів 
виконання ним усіх 
видів робіт на практичних 
заняттях упродовж 1-7 
семестрів.
Жодні форми 
порушення академічної 
доброчесності (відсутність 
посилань на 
використані джерела, 
фабрикування джерел, 
списування, втручання у
роботу інших аспірантів та 
ін.) не толеруються

Залік аспірант отримує на 
підставі результатів 
виконання ним усіх 
видів робіт на практичних 
заняттях упродовж 1-7 
семестрів.
Жодні форми 
порушення академічної 
доброчесності (відсутність 
посилань на 
використані джерела, 
фабрикування джерел, 
списування, втручання у
роботу інших аспірантів та 
ін.) не толеруються

Науковий семінар 
(біофізика)

Презентація (ілюстрація, 
демонстрація),  
рецензування доповідей, 
розповіді, пояснення, 
розв’язування вправ і задач, 
дискусія. Робота в 
системі Moodle. 
Використання 
комунікаційних платформ 
Zoom і 
Microsoft Teams для 
формування електронного 
навчання як простору 
дистанційної комунікації, 
проведення практичних 
занять та для прояву 
пізнавальних ініціатив

Оцінювання проводиться за 
100-
бальною шкалою. Бали 
нараховуються за наступним 
співвідношенням: 
• практичні/самостійні 
тощо: 70% оцінки; 
максимальна кількість балів 
–кожного виду 
навчальної 
діяльності)
70. У кожному семестрі 
можна набрати 10 балів.
• контрольні заміри (модуль 
у 6 семестрі): 30 % оцінки; 
максимальна 
кількість балів – 30.
Залік аспірант отримує на 
підставі результатів 
виконання ним усіх 
видів робіт на практичних 
заняттях упродовж 1-7 
семестрів.
Жодні форми 
порушення академічної 
доброчесності (відсутність 
посилань на 
використані джерела, 
фабрикування джерел, 
списування, втручання у
роботу інших аспірантів та 
ін.) не толеруються

Науковий семінар 
(зоологія)

Презентація (ілюстрація, 
демонстрація),  
рецензування доповідей, 
розповіді, пояснення, 
розв’язування вправ і задач, 
дискусія. Робота в 
системі Moodle. 
Використання 
комунікаційних платформ 
Zoom і 
Microsoft Teams для 
формування електронного 
навчання як простору 
дистанційної комунікації, 
проведення практичних 
занять та для прояву 
пізнавальних ініціатив

Оцінювання проводиться за 
100-
бальною шкалою. Бали 
нараховуються за наступним 
співвідношенням: 
• практичні/самостійні 
тощо: 70% оцінки; 
максимальна кількість балів 
–кожного виду 
навчальної 
діяльності)
70. У кожному семестрі 
можна набрати 10 балів.
• контрольні заміри (модуль 
у 6 семестрі): 30 % оцінки; 
максимальна 
кількість балів – 30.
Залік аспірант отримує на 
підставі результатів 
виконання ним усіх 
видів робіт на практичних 
заняттях упродовж 1-7 
семестрів.
Жодні форми 
порушення академічної 
доброчесності (відсутність 
посилань на 
використані джерела, 
фабрикування джерел, 
списування, втручання у
роботу інших аспірантів та 
ін.) не толеруються



Науковий семінар 
(фізіологія і екологія 
рослин)

Презентація (ілюстрація, 
демонстрація),  
рецензування доповідей, 
розповіді, пояснення, 
розв’язування вправ і задач, 
дискусія. Робота в 
системі Moodle. 
Використання 
комунікаційних платформ 
Zoom і 
Microsoft Teams для 
формування електронного 
навчання як простору 
дистанційної комунікації, 
проведення практичних 
занять та для прояву 
пізнавальних ініціатив

Оцінювання проводиться за 
100-
бальною шкалою. Бали 
нараховуються за наступним 
співвідношенням: 
• практичні/самостійні 
тощо: 70% оцінки; 
максимальна кількість балів 
–кожного виду 
навчальної 
діяльності)
70. У кожному семестрі 
можна набрати 10 балів.
• контрольні заміри (модуль 
у 6 семестрі): 30 % оцінки; 
максимальна 
кількість балів – 30.
Залік аспірант отримує на 
підставі результатів 
виконання ним усіх 
видів робіт на практичних 
заняттях упродовж 1-7 
семестрів.
Жодні форми 
порушення академічної 
доброчесності (відсутність 
посилань на 
використані джерела, 
фабрикування джерел, 
списування, втручання у
роботу інших аспірантів та 
ін.) не толеруються

Науковий семінар 
(мікробіологія)

Презентація (ілюстрація, 
демонстрація),  
рецензування доповідей, 
розповіді, пояснення, 
розв’язування вправ і задач, 
дискусія. Робота в 
системі Moodle. 
Використання 
комунікаційних платформ 
Zoom і 
Microsoft Teams для 
формування електронного 
навчання як простору 
дистанційної комунікації, 
проведення практичних 
занять та для прояву 
пізнавальних ініціатив

Оцінювання проводиться за 
100-
бальною шкалою. Бали 
нараховуються за наступним 
співвідношенням: 
• практичні/самостійні 
тощо: 70% оцінки; 
максимальна кількість балів 
–кожного виду 
навчальної 
діяльності)
70. У кожному семестрі 
можна набрати 10 балів.
• контрольні заміри (модуль 
у 6 семестрі): 30 % оцінки; 
максимальна 
кількість балів – 30.
Залік аспірант отримує на 
підставі результатів 
виконання ним усіх 
видів робіт на практичних 
заняттях упродовж 1-7 
семестрів.
Жодні форми 
порушення академічної 
доброчесності (відсутність 
посилань на 
використані джерела, 
фабрикування джерел, 
списування, втручання у
роботу інших аспірантів та 
ін.) не толеруються

Науковий семінар 
(генетика)

Презентація (ілюстрація, 
демонстрація),  
рецензування доповідей, 
розповіді, пояснення, 
розв’язування вправ і задач, 
дискусія. Робота в 
системі Moodle. 
Використання 
комунікаційних платформ 
Zoom і 
Microsoft Teams для 
формування електронного 
навчання як простору 
дистанційної комунікації, 

Оцінювання проводиться за 
100-
бальною шкалою. Бали 
нараховуються за наступним 
співвідношенням: 
• практичні/самостійні 
тощо: 70% оцінки; 
максимальна кількість балів 
–кожного виду 
навчальної 
діяльності)
70. У кожному семестрі 
можна набрати 10 балів.
• контрольні заміри (модуль 



проведення практичних 
занять та для прояву 
пізнавальних ініціатив

у 6 семестрі): 30 % оцінки; 
максимальна 
кількість балів – 30.
Залік аспірант отримує на 
підставі результатів 
виконання ним усіх 
видів робіт на практичних 
заняттях упродовж 1-7 
семестрів.
Жодні форми 
порушення академічної 
доброчесності (відсутність 
посилань на 
використані джерела, 
фабрикування джерел, 
списування, втручання у
роботу інших аспірантів та 
ін.) не толеруються

Проблеми сучасної 
біології (ботаніка)

Лекції, презентації з 
використанням 
мультимедійного проектора, 
презентації на платвормах 
Zoom, Microsoft Teams, 
розв'язок практичних і 
ситуаційних задач

Оцінювання проводиться за 
100- бальною шкалою. Бали 
нараховуються за наступним 
співідношенням: - 
самостійні роботи тощо: 
30% семестрової оцінки, 
максимальна кількість балів 
- 30; - контрольні заміри: 20 
% семестрової оцінки, 
максимальна кількість балів 
- 20; іспит: 50 % семестрової 
оцінки, максимальна 
кількість балів - 50. 
Підсумкова максимальна 
кількість балів - 100. Жодні 
форми порушення 
академічної доброчесності 
не толеруються

Проблеми сучасної 
біології (біофізика)

Лекції, презентації з 
використанням 
мультимедійного проектора, 
презентації на платвормах 
Zoom, Microsoft Teams, 
розв'язок практичних і 
ситуаційних задач

Оцінювання проводиться за 
100- бальною шкалою. Бали 
нараховуються за наступним 
співідношенням: - 
самостійні роботи тощо: 
30% семестрової оцінки, 
максимальна кількість балів 
- 30; - контрольні заміри: 20 
% семестрової оцінки, 
максимальна кількість балів 
- 20; іспит: 50 % семестрової 
оцінки, максимальна 
кількість балів - 50. 
Підсумкова максимальна 
кількість балів - 100. Жодні 
форми порушення 
академічної доброчесності 
не толеруються

Проблеми сучасної 
біології (біохімія)

Лекції, презентації з 
використанням 
мультимедійного проектора, 
презентації на платвормах 
Zoom, Microsoft Teams, 
розв'язок практичних і 
ситуаційних задач

Оцінювання проводиться за 
100- бальною шкалою. Бали 
нараховуються за наступним 
співідношенням: - 
самостійні роботи тощо: 
30% семестрової оцінки, 
максимальна кількість балів 
- 30; - контрольні заміри: 20 
% семестрової оцінки, 
максимальна кількість балів 
- 20; іспит: 50 % семестрової 
оцінки, максимальна 
кількість балів - 50. 
Підсумкова максимальна 
кількість балів - 100. Жодні 
форми порушення 
академічної доброчесності 
не толеруються

Проблеми сучасної 
біології (зоологія)

Лекції, презентації з 
використанням 
мультимедійного проектора, 
презентації на платвормах 
Zoom, Microsoft Teams, 

Оцінювання проводиться за 
100- бальною шкалою. Бали 
нараховуються за наступним 
співідношенням: - 
самостійні роботи тощо: 



розв'язок практичних і 
ситуаційних задач

30% семестрової оцінки, 
максимальна кількість балів 
- 30; - контрольні заміри: 20 
% семестрової оцінки, 
максимальна кількість балів 
- 20; іспит: 50 % семестрової 
оцінки, максимальна 
кількість балів - 50. 
Підсумкова максимальна 
кількість балів - 100. Жодні 
форми порушення 
академічної доброчесності 
не толеруються

Проблеми сучасної 
біології (фізіологія та 
екологія рослин)

Лекції, презентації з 
використанням 
мультимедійного проектора, 
презентації на платвормах 
Zoom, Microsoft Teams, 
розв'язок практичних і 
ситуаційних задач

Оцінювання проводиться за 
100- бальною шкалою. Бали 
нараховуються за наступним 
співідношенням: - 
самостійні роботи тощо: 
30% семестрової оцінки, 
максимальна кількість балів 
- 30; - контрольні заміри: 20 
% семестрової оцінки, 
максимальна кількість балів 
- 20; іспит: 50 % семестрової 
оцінки, максимальна 
кількість балів - 50. 
Підсумкова максимальна 
кількість балів - 100. Жодні 
форми порушення 
академічної доброчесності 
не толеруються

Проблеми сучасної 
біології 
(мікробіологія)

Лекції, презентації з 
використанням 
мультимедійного проектора, 
презентації на платвормах 
Zoom, Microsoft Teams, 
розв'язок практичних і 
ситуаційних задач

Оцінювання проводиться за 
100- бальною шкалою. Бали 
нараховуються за наступним 
співідношенням: - 
самостійні роботи тощо: 
30% семестрової оцінки, 
максимальна кількість балів 
- 30; - контрольні заміри: 20 
% семестрової оцінки, 
максимальна кількість балів 
- 20; іспит: 50 % семестрової 
оцінки, максимальна 
кількість балів - 50. 
Підсумкова максимальна 
кількість балів - 100. Жодні 
форми порушення 
академічної доброчесності 
не толеруються

Проблеми сучасної 
біології (генетика)

Лекції, презентації з 
використанням 
мультимедійного проектора, 
презентації на платвормах 
Zoom, Microsoft Teams, 
розв'язок практичних і 
ситуаційних задач, 
складання і написання схем, 
генетичних експериментів

Оцінювання проводиться за 
100- бальною шкалою. Бали 
нараховуються за наступним 
співідношенням: - 
самостійні роботи тощо: 
30% семестрової оцінки, 
максимальна кількість балів 
- 30; - контрольні заміри: 20 
% семестрової оцінки, 
максимальна кількість балів 
- 20; іспит: 50 % семестрової 
оцінки, максимальна 
кількість балів - 50. 
Підсумкова максимальна 
кількість балів - 100. Жодні 
форми порушення 
академічної доброчесності 
не толеруються

Науковий семінар 
(фізіологія людини і 
тварин)

Презентація (ілюстрація, 
демонстрація),  
рецензування доповідей, 
розповіді, пояснення, 
розв’язування вправ і задач, 
дискусія. Робота в 
системі Moodle. 
Використання 
комунікаційних платформ 
Zoom і 

Оцінювання проводиться за 
100-
бальною шкалою. Бали 
нараховуються за наступним 
співвідношенням: 
• практичні/самостійні 
тощо: 70% оцінки; 
максимальна кількість балів 
–кожного виду 
навчальної 



Microsoft Teams для 
формування електронного 
навчання як простору 
дистанційної комунікації, 
проведення практичних 
занять та для прояву 
пізнавальних ініціатив

діяльності)
70. У кожному семестрі 
можна набрати 10 балів.
• контрольні заміри (модуль 
у 6 семестрі): 30 % оцінки; 
максимальна 
кількість балів – 30.
Залік аспірант отримує на 
підставі результатів 
виконання ним усіх 
видів робіт на практичних 
заняттях упродовж 1-7 
семестрів.
Жодні форми 
порушення академічної 
доброчесності (відсутність 
посилань на 
використані джерела, 
фабрикування джерел, 
списування, втручання у
роботу інших аспірантів та 
ін.) не толеруються

Вміти 
застосовувати 
сучасні 
інструменти і 
технології  пошуку, 
оброблення та 
аналізу інформації, 
зокрема,  
статистичні 
методи аналізу 
даних великого 
обсягу та/або  
складної 
структури, 
спеціалізовані бази 
даних та 
інформаційні 
системи

Інформаційні 
технології та 
програмування

Презентація, лекції, 
колаборативне навчання 
(форми – групові 
проекти, спільні розробки), 
творче індивідуальне 
завдання, 
дискусія.
Робота в системі Moodle, 
побудова електронного 
навчання як 
простору прояву 
пізнавальних ініціатив.

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. 
Бали нараховуються за 
наступним співідношенням:  
• практичні: 30% 
семестрової оцінки; 
• контрольні заміри: 30% 
семестрової оцінки;
• модульна контрольна 
робота: 40% семестрової 
оцінки. 
Підсумкова максимальна 
кількість балів – 100.

Вміти вільно 
презентувати та 
обговорювати 
результати 
досліджень, наукові 
та прикладні 
проблеми біології 
державною та 
іноземною мовами, 
кваліфіковано  
відображати 
результати 
досліджень у 
наукових 
публікаціях в 
наукових виданнях

Іноземна мова за 
фаховим 
спрямуванням

Комунікативні методи 
мовного навчання, жанрово-
базований підхід до 
оволодіння провідними 
форматами науково-
академічного спілкування, 
колаборативне навчання у 
вигляді групових дискусій та 
виконання 
спільних проектів, 
підготовка мультимедійних 
презентацій

Іспит в кінці року

Інтелектуальна 
власність та трансфер 
технологій

Презентація, лекції, 
колаборативне навчання 
(форми – групові 
проекти, спільні розробки), 
творче індивідуальне 
завдання, 
дискусія.
Робота в системі Moodle, 
побудова електронного 
навчання як 
простору прояву 
пізнавальних ініціатив.

Враховуються бали, набрані 
на поточному тестуванні, 
самостійній роботі та бали 
підсумкового 
тестування. Оцінювання 
проводиться за 100-бальною 
шкалою. 
Бали нараховуються за 
наступним співідношенням:  
• практичні: 30% 
семестрової оцінки; 
• контрольні заміри: 30% 
семестрової оцінки;
• модульна контрольна 
робота в межах заліку: 40% 
семестрової 
оцінки. 
Підсумкова максимальна 
кількість балів – 100. Жодні 
форми порушення 
академічної доброчесності 
не 
толеруються.

Інновації та 
підприємництво

Презентація, лекції, 
колаборативне навчання 

Враховуються бали, набрані 
на поточному тестуванні, 



(форми – групові 
проекти, спільні розробки), 
творче індивідуальне 
завдання, 
дискусія.
Робота в системі Moodle, 
побудова електронного 
навчання як 
простору прояву 
пізнавальних ініціатив.

самостійній роботі та бали 
підсумкового 
тестування. Оцінювання 
проводиться за 100-бальною 
шкалою. 
Бали нараховуються за 
наступним співідношенням:  
• практичні: 30% 
семестрової оцінки; 
• контрольні заміри: 30% 
семестрової оцінки;
• модульна контрольна 
робота в межах заліку: 40% 
семестрової 
оцінки. 
Підсумкова максимальна 
кількість балів – 100. Жодні 
форми порушення 
академічної доброчесності 
не 
толеруються.

Вміти вести 
дискусії, вільно 
спілкуватися з 
питань, що 
стосуються сфери 
наукових та 
експертних знань з 
колегами, широкою 
науковою 
спільнотою

Інновації та 
підприємництво

Презентація, лекції, 
колаборативне навчання 
(форми – групові 
проекти, спільні розробки), 
творче індивідуальне 
завдання, 
дискусія.
Робота в системі Moodle, 
побудова електронного 
навчання як 
простору прояву 
пізнавальних ініціатив

Враховуються бали, набрані 
на поточному тестуванні, 
самостійній роботі та бали 
підсумкового 
тестування. Оцінювання 
проводиться за 100-бальною 
шкалою. 
Бали нараховуються за 
наступним співідношенням:  
• практичні: 30% 
семестрової оцінки; 
• контрольні заміри: 30% 
семестрової оцінки;
• модульна контрольна 
робота в межах заліку: 40% 
семестрової 
оцінки. 
Підсумкова максимальна 
кількість балів – 100. Жодні 
форми порушення 
академічної доброчесності 
не 
толеруються.

Іноземна мова за 
фаховим 
спрямуванням

Комунікативні методи 
мовного навчання, жанрово-
базований підхід до 
оволодіння провідними 
форматами науково-
академічного спілкування, 
колаборативне навчання у 
вигляді групових дискусій та 
виконання 
спільних проектів, 
підготовка мультимедійних 
презентацій

Іспит в кінці року

Вміти 
формулювати і 
перевіряти 
гіпотези, 
використовувати 
для обґрунтування 
висновків належні 
докази, зокрема, 
результати 
аналізу 
літературних 
джерел,  
експериментальни
х досліджень 
(опитувань, 
спостережень, 
експерименту) та 
моделювання

Інновації та 
підприємництво

Презентація, лекції, 
колаборативне навчання 
(форми – групові 
проекти, спільні розробки), 
творче індивідуальне 
завдання, 
дискусія.
Робота в системі Moodle, 
побудова електронного 
навчання як 
простору прояву 
пізнавальних ініціатив

Враховуються бали, набрані 
на поточному тестуванні, 
самостійній роботі та бали 
підсумкового 
тестування. Оцінювання 
проводиться за 100-бальною 
шкалою. 
Бали нараховуються за 
наступним співідношенням:  
• практичні: 30% 
семестрової оцінки; 
• контрольні заміри: 30% 
семестрової оцінки;
• модульна контрольна 
робота в межах заліку: 40% 
семестрової 
оцінки. 
Підсумкова максимальна 
кількість балів – 100. Жодні 
форми порушення 
академічної доброчесності 



не 
толеруються

Підготовка науково-
інноваційного проекту

Презентація, лекції, 
колаборативне навчання 
(форми – групові 
проекти, спільні розробки), 
творче індивідуальне 
завдання, 
дискусія.
Робота в системі Moodle, 
побудова електронного 
навчання як 
простору прояву 
пізнавальних ініціати

Враховуються бали, набрані 
на поточному тестуванні, 
самостійній роботі та бали 
підсумкового 
тестування. Оцінювання 
проводиться за 100-бальною 
шкалою. 
Бали нараховуються за 
наступним співідношенням:  
• практичні: 30% 
семестрової оцінки; 
• контрольні заміри: 30% 
семестрової оцінки;
• модульна контрольна 
робота в межах заліку: 40% 
семестрової 
оцінки. 
Підсумкова максимальна 
кількість балів – 100. Жодні 
форми порушення 
академічної доброчесності 
не 
толеруються

Методологія 
підготовки наукової 
публікації

Презентація, лекції, 
колаборативне навчання 
(форми – групові 
проекти, спільні розробки), 
творче індивідуальне 
завдання, 
дискусія.
Робота в системі Moodle, 
побудова електронного 
навчання як 
простору прояву 
пізнавальних ініціатив

Враховуються бали, набрані 
на поточному тестуванні, 
самостійній роботі та бали 
підсумкового тестування. 
Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. 
Бали нараховуються за 
наступним співідношенням:  
• практичні: 30% 
семестрової оцінки; 
• контрольні заміри: 30% 
семестрової оцінки;
• модульна контрольна 
робота в межах заліку: 40% 
семестрової 
оцінки. 
Підсумкова максимальна 
кількість балів – 100. Жодні 
форми порушення 
академічної доброчесності 
не 
толеруються.

Науковий семінар 
(біохімія, силабус)

Презентація (ілюстрація, 
демонстрація),  
рецензування доповідей, 
розповіді, пояснення, 
розв’язування вправ і задач, 
дискусія. Робота в 
системі Moodle. 
Використання 
комунікаційних платформ 
Zoom і 
Microsoft Teams для 
формування електронного 
навчання як простору 
дистанційної комунікації, 
проведення практичних 
занять та для прояву 
пізнавальних ініціатив

Оцінювання проводиться за 
100-
бальною шкалою. Бали 
нараховуються за наступним 
співвідношенням: 
• практичні/самостійні 
тощо: 70% оцінки; 
максимальна кількість балів 
–кожного виду 
навчальної 
діяльності)
70. У кожному семестрі 
можна набрати 10 балів.
• контрольні заміри (модуль 
у 6 семестрі): 30 % оцінки; 
максимальна 
кількість балів – 30.
Залік аспірант отримує на 
підставі результатів 
виконання ним усіх 
видів робіт на практичних 
заняттях упродовж 1-7 
семестрів.
Жодні форми 
порушення академічної 
доброчесності (відсутність 
посилань на 
використані джерела, 
фабрикування джерел, 
списування, втручання у
роботу інших аспірантів та 



ін.) не толеруються
Науковий семінар 
(ботаніка, програма)

Презентація (ілюстрація, 
демонстрація),  
рецензування доповідей, 
розповіді, пояснення, 
розв’язування вправ і задач, 
дискусія. Робота в 
системі Moodle. 
Використання 
комунікаційних платформ 
Zoom і 
Microsoft Teams для 
формування електронного 
навчання як простору 
дистанційної комунікації, 
проведення практичних 
занять та для прояву 
пізнавальних ініціатив

Оцінювання проводиться за 
100-
бальною шкалою. Бали 
нараховуються за наступним 
співвідношенням: 
• практичні/самостійні 
тощо: 70% оцінки; 
максимальна кількість балів 
–кожного виду 
навчальної 
діяльності)
70. У кожному семестрі 
можна набрати 10 балів.
• контрольні заміри (модуль 
у 6 семестрі): 30 % оцінки; 
максимальна 
кількість балів – 30.
Залік аспірант отримує на 
підставі результатів 
виконання ним усіх 
видів робіт на практичних 
заняттях упродовж 1-7 
семестрів.
Жодні форми 
порушення академічної 
доброчесності (відсутність 
посилань на 
використані джерела, 
фабрикування джерел, 
списування, втручання у
роботу інших аспірантів та 
ін.) не толеруються

Науковий семінар 
(біофізика)

Презентація (ілюстрація, 
демонстрація),  
рецензування доповідей, 
розповіді, пояснення, 
розв’язування вправ і задач, 
дискусія. Робота в 
системі Moodle. 
Використання 
комунікаційних платформ 
Zoom і 
Microsoft Teams для 
формування електронного 
навчання як простору 
дистанційної комунікації, 
проведення практичних 
занять та для прояву 
пізнавальних ініціатив

Оцінювання проводиться за 
100-
бальною шкалою. Бали 
нараховуються за наступним 
співвідношенням: 
• практичні/самостійні 
тощо: 70% оцінки; 
максимальна кількість балів 
–кожного виду 
навчальної 
діяльності)
70. У кожному семестрі 
можна набрати 10 балів.
• контрольні заміри (модуль 
у 6 семестрі): 30 % оцінки; 
максимальна 
кількість балів – 30.
Залік аспірант отримує на 
підставі результатів 
виконання ним усіх 
видів робіт на практичних 
заняттях упродовж 1-7 
семестрів.
Жодні форми 
порушення академічної 
доброчесності (відсутність 
посилань на 
використані джерела, 
фабрикування джерел, 
списування, втручання у
роботу інших аспірантів та 
ін.) не толеруються

Науковий семінар 
(фізіологія людини і 
тварин)

Презентація (ілюстрація, 
демонстрація),  
рецензування доповідей, 
розповіді, пояснення, 
розв’язування вправ і задач, 
дискусія. Робота в 
системі Moodle. 
Використання 
комунікаційних платформ 
Zoom і 
Microsoft Teams для 
формування електронного 
навчання як простору 

Оцінювання проводиться за 
100-
бальною шкалою. Бали 
нараховуються за наступним 
співвідношенням: 
• практичні/самостійні 
тощо: 70% оцінки; 
максимальна кількість балів 
–кожного виду 
навчальної 
діяльності)
70. У кожному семестрі 
можна набрати 10 балів.



дистанційної комунікації, 
проведення практичних 
занять та для прояву 
пізнавальних ініціатив

• контрольні заміри (модуль 
у 6 семестрі): 30 % оцінки; 
максимальна 
кількість балів – 30.
Залік аспірант отримує на 
підставі результатів 
виконання ним усіх 
видів робіт на практичних 
заняттях упродовж 1-7 
семестрів.
Жодні форми 
порушення академічної 
доброчесності (відсутність 
посилань на 
використані джерела, 
фабрикування джерел, 
списування, втручання у
роботу інших аспірантів та 
ін.) не толеруються

Науковий семінар 
(зоологія)

Презентація (ілюстрація, 
демонстрація),  
рецензування доповідей, 
розповіді, пояснення, 
розв’язування вправ і задач, 
дискусія. Робота в 
системі Moodle. 
Використання 
комунікаційних платформ 
Zoom і 
Microsoft Teams для 
формування електронного 
навчання як простору 
дистанційної комунікації, 
проведення практичних 
занять та для прояву 
пізнавальних ініціатив

Оцінювання проводиться за 
100-
бальною шкалою. Бали 
нараховуються за наступним 
співвідношенням: 
• практичні/самостійні 
тощо: 70% оцінки; 
максимальна кількість балів 
–кожного виду 
навчальної 
діяльності)
70. У кожному семестрі 
можна набрати 10 балів.
• контрольні заміри (модуль 
у 6 семестрі): 30 % оцінки; 
максимальна 
кількість балів – 30.
Залік аспірант отримує на 
підставі результатів 
виконання ним усіх 
видів робіт на практичних 
заняттях упродовж 1-7 
семестрів.
Жодні форми 
порушення академічної 
доброчесності (відсутність 
посилань на 
використані джерела, 
фабрикування джерел, 
списування, втручання у
роботу інших аспірантів та 
ін.) не толеруються

Науковий семінар 
(фізіологія і екологія 
рослин)

Презентація (ілюстрація, 
демонстрація),  
рецензування доповідей, 
розповіді, пояснення, 
розв’язування вправ і задач, 
дискусія. Робота в 
системі Moodle. 
Використання 
комунікаційних платформ 
Zoom і 
Microsoft Teams для 
формування електронного 
навчання як простору 
дистанційної комунікації, 
проведення практичних 
занять та для прояву 
пізнавальних ініціатив

Оцінювання проводиться за 
100-
бальною шкалою. Бали 
нараховуються за наступним 
співвідношенням: 
• практичні/самостійні 
тощо: 70% оцінки; 
максимальна кількість балів 
–кожного виду 
навчальної 
діяльності)
70. У кожному семестрі 
можна набрати 10 балів.
• контрольні заміри (модуль 
у 6 семестрі): 30 % оцінки; 
максимальна 
кількість балів – 30.
Залік аспірант отримує на 
підставі результатів 
виконання ним усіх 
видів робіт на практичних 
заняттях упродовж 1-7 
семестрів.
Жодні форми 
порушення академічної 
доброчесності (відсутність 
посилань на 
використані джерела, 



фабрикування джерел, 
списування, втручання у
роботу інших аспірантів та 
ін.) не толеруються

Науковий семінар 
(мікробіологія)

Презентація (ілюстрація, 
демонстрація),  
рецензування доповідей, 
розповіді, пояснення, 
розв’язування вправ і задач, 
дискусія. Робота в 
системі Moodle. 
Використання 
комунікаційних платформ 
Zoom і 
Microsoft Teams для 
формування електронного 
навчання як простору 
дистанційної комунікації, 
проведення практичних 
занять та для прояву 
пізнавальних ініціатив

Оцінювання проводиться за 
100-
бальною шкалою. Бали 
нараховуються за наступним 
співвідношенням: 
• практичні/самостійні 
тощо: 70% оцінки; 
максимальна кількість балів 
–кожного виду 
навчальної 
діяльності)
70. У кожному семестрі 
можна набрати 10 балів.
• контрольні заміри (модуль 
у 6 семестрі): 30 % оцінки; 
максимальна 
кількість балів – 30.
Залік аспірант отримує на 
підставі результатів 
виконання ним усіх 
видів робіт на практичних 
заняттях упродовж 1-7 
семестрів.
Жодні форми 
порушення академічної 
доброчесності (відсутність 
посилань на 
використані джерела, 
фабрикування джерел, 
списування, втручання у
роботу інших аспірантів та 
ін.) не толеруються

Науковий семінар 
(генетика)

Презентація (ілюстрація, 
демонстрація),  
рецензування доповідей, 
розповіді, пояснення, 
розв’язування вправ і задач, 
дискусія. Робота в 
системі Moodle. 
Використання 
комунікаційних платформ 
Zoom і 
Microsoft Teams для 
формування електронного 
навчання як простору 
дистанційної комунікації, 
проведення практичних 
занять та для прояву 
пізнавальних ініціатив

Оцінювання проводиться за 
100-
бальною шкалою. Бали 
нараховуються за наступним 
співвідношенням: 
• практичні/самостійні 
тощо: 70% оцінки; 
максимальна кількість балів 
–кожного виду 
навчальної 
діяльності)
70. У кожному семестрі 
можна набрати 10 балів.
• контрольні заміри (модуль 
у 6 семестрі): 30 % оцінки; 
максимальна 
кількість балів – 30.
Залік аспірант отримує на 
підставі результатів 
виконання ним усіх 
видів робіт на практичних 
заняттях упродовж 1-7 
семестрів.
Жодні форми 
порушення академічної 
доброчесності (відсутність 
посилань на 
використані джерела, 
фабрикування джерел, 
списування, втручання у
роботу інших аспірантів та 
ін.) не толеруються

Проблеми сучасної 
біології (фізіологія та 
екологія рослин)

Лекції, презентації з 
використанням 
мультимедійного проектора, 
презентації на платвормах 
Zoom, Microsoft Teams, 
розв'язок практичних і 
ситуаційних задач

Оцінювання проводиться за 
100- бальною шкалою. Бали 
нараховуються за наступним 
співідношенням: - 
самостійні роботи тощо: 
30% семестрової оцінки, 
максимальна кількість балів 
- 30; - контрольні заміри: 20 
% семестрової оцінки, 
максимальна кількість балів 
- 20; іспит: 50 % семестрової 



оцінки, максимальна 
кількість балів - 50. 
Підсумкова максимальна 
кількість балів - 100. Жодні 
форми порушення 
академічної доброчесності 
не толеруються

Проблеми сучасної 
біології (біофізика)

Лекції, презентації з 
використанням 
мультимедійного проектора, 
презентації на платвормах 
Zoom, Microsoft Teams, 
розв'язок практичних і 
ситуаційних задач

Оцінювання проводиться за 
100- бальною шкалою. Бали 
нараховуються за наступним 
співідношенням: - 
самостійні роботи тощо: 
30% семестрової оцінки, 
максимальна кількість балів 
- 30; - контрольні заміри: 20 
% семестрової оцінки, 
максимальна кількість балів 
- 20; іспит: 50 % семестрової 
оцінки, максимальна 
кількість балів - 50. 
Підсумкова максимальна 
кількість балів - 100. Жодні 
форми порушення 
академічної доброчесності 
не толеруються

Проблеми сучасної 
біології (біохімія)

Лекції, презентації з 
використанням 
мультимедійного проектора, 
презентації на платвормах 
Zoom, Microsoft Teams, 
розв'язок практичних і 
ситуаційних задач

Оцінювання проводиться за 
100- бальною шкалою. Бали 
нараховуються за наступним 
співідношенням: - 
самостійні роботи тощо: 
30% семестрової оцінки, 
максимальна кількість балів 
- 30; - контрольні заміри: 20 
% семестрової оцінки, 
максимальна кількість балів 
- 20; іспит: 50 % семестрової 
оцінки, максимальна 
кількість балів - 50. 
Підсумкова максимальна 
кількість балів - 100. Жодні 
форми порушення 
академічної доброчесності 
не толеруються

Проблеми сучасної 
біології (зоологія)

Лекції, презентації з 
використанням 
мультимедійного проектора, 
презентації на платвормах 
Zoom, Microsoft Teams, 
розв'язок практичних і 
ситуаційних задач

Оцінювання проводиться за 
100- бальною шкалою. Бали 
нараховуються за наступним 
співідношенням: - 
самостійні роботи тощо: 
30% семестрової оцінки, 
максимальна кількість балів 
- 30; - контрольні заміри: 20 
% семестрової оцінки, 
максимальна кількість балів 
- 20; іспит: 50 % семестрової 
оцінки, максимальна 
кількість балів - 50. 
Підсумкова максимальна 
кількість балів - 100. Жодні 
форми порушення 
академічної доброчесності 
не толеруються

Проблеми сучасної 
біології (фізіологія 
людини і тварин)

Лекції, презентації з 
використанням 
мультимедійного проектора, 
презентації на платвормах 
Zoom, Microsoft Teams, 
розв'язок практичних і 
ситуаційних задач

Оцінювання проводиться за 
100- бальною шкалою. Бали 
нараховуються за наступним 
співідношенням: - 
самостійні роботи тощо: 
30% семестрової оцінки, 
максимальна кількість балів 
- 30; - контрольні заміри: 20 
% семестрової оцінки, 
максимальна кількість балів 
- 20; іспит: 50 % семестрової 
оцінки, максимальна 
кількість балів - 50. 
Підсумкова максимальна 
кількість балів - 100. Жодні 



форми порушення 
академічної доброчесності 
не толеруються

Проблеми сучасної 
біології 
(мікробіологія)

Лекції, презентації з 
використанням 
мультимедійного проектора, 
презентації на платвормах 
Zoom, Microsoft Teams, 
розв'язок практичних і 
ситуаційних задач

Оцінювання проводиться за 
100- бальною шкалою. Бали 
нараховуються за наступним 
співідношенням: - 
самостійні роботи тощо: 
30% семестрової оцінки, 
максимальна кількість балів 
- 30; - контрольні заміри: 20 
% семестрової оцінки, 
максимальна кількість балів 
- 20; іспит: 50 % семестрової 
оцінки, максимальна 
кількість балів - 50. 
Підсумкова максимальна 
кількість балів - 100. Жодні 
форми порушення 
академічної доброчесності 
не толеруються

Проблеми сучасної 
біології (генетика)

Лекції, презентації з 
використанням 
мультимедійного проектора, 
презентації на платвормах 
Zoom, Microsoft Teams, 
розв'язок практичних і 
ситуаційних задач, 
складання і написання схем, 
генетичних експериментів

Оцінювання проводиться за 
100- бальною шкалою. Бали 
нараховуються за наступним 
співідношенням: - 
самостійні роботи тощо: 
30% семестрової оцінки, 
максимальна кількість балів 
- 30; - контрольні заміри: 20 
% семестрової оцінки, 
максимальна кількість балів 
- 20; іспит: 50 % семестрової 
оцінки, максимальна 
кількість балів - 50. 
Підсумкова максимальна 
кількість балів - 100. Жодні 
форми порушення 
академічної доброчесності 
не толеруються

Проблеми сучасної 
біології (ботаніка)

Лекції, презентації з 
використанням 
мультимедійного проектора, 
презентації на платвормах 
Zoom, Microsoft Teams, 
розв'язок практичних і 
ситуаційних задач

Оцінювання проводиться за 
100- бальною шкалою. Бали 
нараховуються за наступним 
співідношенням: - 
самостійні роботи тощо: 
30% семестрової оцінки, 
максимальна кількість балів 
- 30; - контрольні заміри: 20 
% семестрової оцінки, 
максимальна кількість балів 
- 20; іспит: 50 % семестрової 
оцінки, максимальна 
кількість балів - 50. 
Підсумкова максимальна 
кількість балів - 100. Жодні 
форми порушення 
академічної доброчесності 
не толеруються

Знати сучасні 
методи проведення 
науково-дослідних 
робіт, організації 
та планування 
експерименту, 
практик 
оприлюднення 
наукових 
результатів

Науковий семінар 
(біохімія, силабус)

Лекція, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
рецензування допові-дей, 
розповіді, пояснення, 
розв’язування вправ і задач, 
дискусія. Робо-та в системі 
Moodle. Використання 
комунікаційних платформ 
Zoom і Microsoft Teams для 
формування електронного 
навчання як простору 
дистанційної комунікації, 
читання лекцій, проведення 
практичних за-нять та для 
прояву пізнавальних 
ініціатив

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються за наступним 
співвідношенням: 
• практичні/самостійні 
тощо: 32 % семестрової 
оцінки; максимальна 
кількість балів – 32;
• контрольні заміри 
(модулі): 68 % семестрової 
оцінки; максимальна 
кількість балів – 68
Жодні форми порушення 
академічної доброчесності 
(відсутність поси-лань на 
використані джерела, 
фабрикування джерел, 
списування, втру-чання у 
роботу інших аспірантів та 
ін..) не толеруються. 



Науковий семінар 
(ботаніка, програма)

Лекція, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
рецензування допові-дей, 
розповіді, пояснення, 
розв’язування вправ і задач, 
дискусія. Робо-та в системі 
Moodle. Використання 
комунікаційних платформ 
Zoom і Microsoft Teams для 
формування електронного 
навчання як простору 
дистанційної комунікації, 
читання лекцій, проведення 
практичних за-нять та для 
прояву пізнавальних 
ініціатив

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються за наступним 
співвідношенням: 
• практичні/самостійні 
тощо: 32 % семестрової 
оцінки; максимальна 
кількість балів – 32;
• контрольні заміри 
(модулі): 68 % семестрової 
оцінки; максимальна 
кількість балів – 68
Жодні форми порушення 
академічної доброчесності 
(відсутність поси-лань на 
використані джерела, 
фабрикування джерел, 
списування, втру-чання у 
роботу інших аспірантів та 
ін..) не толеруються. 

Науковий семінар 
(біофізика)

Лекція, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
рецензування допові-дей, 
розповіді, пояснення, 
розв’язування вправ і задач, 
дискусія. Робо-та в системі 
Moodle. Використання 
комунікаційних платформ 
Zoom і Microsoft Teams для 
формування електронного 
навчання як простору 
дистанційної комунікації, 
читання лекцій, проведення 
практичних за-нять та для 
прояву пізнавальних 
ініціатив

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються за наступним 
співвідношенням: 
• практичні/самостійні 
тощо: 32 % семестрової 
оцінки; максимальна 
кількість балів – 32;
• контрольні заміри 
(модулі): 68 % семестрової 
оцінки; максимальна 
кількість балів – 68
Жодні форми порушення 
академічної доброчесності 
(відсутність поси-лань на 
використані джерела, 
фабрикування джерел, 
списування, втру-чання у 
роботу інших аспірантів та 
ін..) не толеруються. 

Науковий семінар 
(фізіологія людини і 
тварин)

Лекція, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
рецензування допові-дей, 
розповіді, пояснення, 
розв’язування вправ і задач, 
дискусія. Робо-та в системі 
Moodle. Використання 
комунікаційних платформ 
Zoom і Microsoft Teams для 
формування електронного 
навчання як простору 
дистанційної комунікації, 
читання лекцій, проведення 
практичних за-нять та для 
прояву пізнавальних 
ініціатив

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються за наступним 
співвідношенням: 
• практичні/самостійні 
тощо: 32 % семестрової 
оцінки; максимальна 
кількість балів – 32;
• контрольні заміри 
(модулі): 68 % семестрової 
оцінки; максимальна 
кількість балів – 68.
Жодні форми порушення 
академічної доброчесності 
(відсутність поси-лань на 
використані джерела, 
фабрикування джерел, 
списування, втру-чання у 
роботу інших аспірантів та 
ін..) не толеруються.

Науковий семінар 
(зоологія)

Презентація (ілюстрація, 
демонстрація), 
рецензування доповідей, 
розповіді, пояснення, 
розв’язування вправ і задач, 
дискусія. Робота в 
системі Moodle. 
Використання 
комунікаційних платформ 
Zoom і 
Microsoft Teams для 
формування електронного 
навчання як простору 
дистанційної комунікації, 
проведення практичних 
занять та для прояву 
пізнавальних ініціатив

Залік у 7 семестрі. 



Науковий семінар 
(фізіологія і екологія 
рослин)

Презентація (ілюстрація, 
демонстрація), 
рецензування доповідей, 
розповіді, пояснення, 
розв’язування вправ і задач, 
дискусія. Робота в 
системі Moodle. 
Використання 
комунікаційних платформ 
Zoom і 
Microsoft Teams для 
формування електронного 
навчання як простору 
дистанційної комунікації, 
проведення практичних 
занять та для прояву 
пізнавальних ініціатив

Залік у 7 семестрі. 

Науковий семінар 
(мікробіологія)

Презентація (ілюстрація, 
демонстрація), 
рецензування доповідей, 
розповіді, пояснення, 
розв’язування вправ і задач, 
дискусія. Робота в 
системі Moodle. 
Використання 
комунікаційних платформ 
Zoom і 
Microsoft Teams для 
формування електронного 
навчання як простору 
дистанційної комунікації, 
проведення практичних 
занять та для прояву 
пізнавальних ініціатив

Залік у 7 семестрі. 

Науковий семінар 
(генетика)

Усні доповіді і презентації 
на семінарах з 
використанням 
мультимедійного проектора, 
презентації на платформах 
Zoom і 
Microsoft Teams, 
рецензування доповідей, 
розв’язок практичних задач,  
складання і написання схем 
генетичних експериментів

Залік.
Усний.

Вміти 
використовувати 
сучасні методи та 
фахові навички для 
вирішення 
біологічних завдань 
та проблем в 
науково-дослідній 
та інноваційних 
сферах;

Науковий семінар 
(зоологія)

Презентація (ілюстрація, 
демонстрація),  
рецензування доповідей, 
розповіді, пояснення, 
розв’язування вправ і задач, 
дискусія. Робота в 
системі Moodle. 
Використання 
комунікаційних платформ 
Zoom і 
Microsoft Teams для 
формування електронного 
навчання як простору 
дистанційної комунікації, 
проведення практичних 
занять та для прояву 
пізнавальних ініціатив

Оцінювання проводиться за 
100-
бальною шкалою. Бали 
нараховуються за наступним 
співвідношенням: 
• практичні/самостійні 
тощо: 70% оцінки; 
максимальна кількість балів 
–кожного виду 
навчальної 
діяльності)
70. У кожному семестрі 
можна набрати 10 балів.
• контрольні заміри (модуль 
у 6 семестрі): 30 % оцінки; 
максимальна 
кількість балів – 30.
Залік аспірант отримує на 
підставі результатів 
виконання ним усіх 
видів робіт на практичних 
заняттях упродовж 1-7 
семестрів.
Жодні форми 
порушення академічної 
доброчесності (відсутність 
посилань на 
використані джерела, 
фабрикування джерел, 
списування, втручання у
роботу інших аспірантів та 
ін.) не толеруються.



Науковий семінар 
(біохімія, силабус)

Презентація (ілюстрація, 
демонстрація),  
рецензування доповідей, 
розповіді, пояснення, 
розв’язування вправ і задач, 
дискусія. Робота в 
системі Moodle. 
Використання 
комунікаційних платформ 
Zoom і 
Microsoft Teams для 
формування електронного 
навчання як простору 
дистанційної комунікації, 
проведення практичних 
занять та для прояву 
пізнавальних ініціатив

Оцінювання проводиться за 
100-
бальною шкалою. Бали 
нараховуються за наступним 
співвідношенням: 
• практичні/самостійні 
тощо: 70% оцінки; 
максимальна кількість балів 
–кожного виду 
навчальної 
діяльності)
70. У кожному семестрі 
можна набрати 10 балів.
• контрольні заміри (модуль 
у 6 семестрі): 30 % оцінки; 
максимальна 
кількість балів – 30.
Залік аспірант отримує на 
підставі результатів 
виконання ним усіх 
видів робіт на практичних 
заняттях упродовж 1-7 
семестрів.
Жодні форми 
порушення академічної 
доброчесності (відсутність 
посилань на 
використані джерела, 
фабрикування джерел, 
списування, втручання у
роботу інших аспірантів та 
ін.) не толеруються.

Науковий семінар 
(ботаніка, програма)

Презентація (ілюстрація, 
демонстрація),  
рецензування доповідей, 
розповіді, пояснення, 
розв’язування вправ і задач, 
дискусія. Робота в 
системі Moodle. 
Використання 
комунікаційних платформ 
Zoom і 
Microsoft Teams для 
формування електронного 
навчання як простору 
дистанційної комунікації, 
проведення практичних 
занять та для прояву 
пізнавальних ініціатив

Оцінювання проводиться за 
100-
бальною шкалою. Бали 
нараховуються за наступним 
співвідношенням: 
• практичні/самостійні 
тощо: 70% оцінки; 
максимальна кількість балів 
–кожного виду 
навчальної 
діяльності)
70. У кожному семестрі 
можна набрати 10 балів.
• контрольні заміри (модуль 
у 6 семестрі): 30 % оцінки; 
максимальна 
кількість балів – 30.
Залік аспірант отримує на 
підставі результатів 
виконання ним усіх 
видів робіт на практичних 
заняттях упродовж 1-7 
семестрів.
Жодні форми 
порушення академічної 
доброчесності (відсутність 
посилань на 
використані джерела, 
фабрикування джерел, 
списування, втручання у
роботу інших аспірантів та 
ін.) не толеруються.

Науковий семінар 
(біофізика)

Презентація (ілюстрація, 
демонстрація),  
рецензування доповідей, 
розповіді, пояснення, 
розв’язування вправ і задач, 
дискусія. Робота в 
системі Moodle. 
Використання 
комунікаційних платформ 
Zoom і 
Microsoft Teams для 
формування електронного 
навчання як простору 
дистанційної комунікації, 

Оцінювання проводиться за 
100-
бальною шкалою. Бали 
нараховуються за наступним 
співвідношенням: 
• практичні/самостійні 
тощо: 70% оцінки; 
максимальна кількість балів 
–кожного виду 
навчальної 
діяльності)
70. У кожному семестрі 
можна набрати 10 балів.
• контрольні заміри (модуль 



проведення практичних 
занять та для прояву 
пізнавальних ініціатив

у 6 семестрі): 30 % оцінки; 
максимальна 
кількість балів – 30.
Залік аспірант отримує на 
підставі результатів 
виконання ним усіх 
видів робіт на практичних 
заняттях упродовж 1-7 
семестрів.
Жодні форми 
порушення академічної 
доброчесності (відсутність 
посилань на 
використані джерела, 
фабрикування джерел, 
списування, втручання у
роботу інших аспірантів та 
ін.) не толеруються.

Науковий семінар 
(фізіологія людини і 
тварин)

Презентація (ілюстрація, 
демонстрація),  
рецензування доповідей, 
розповіді, пояснення, 
розв’язування вправ і задач, 
дискусія. Робота в 
системі Moodle. 
Використання 
комунікаційних платформ 
Zoom і 
Microsoft Teams для 
формування електронного 
навчання як простору 
дистанційної комунікації, 
проведення практичних 
занять та для прояву 
пізнавальних ініціатив

Оцінювання проводиться за 
100-
бальною шкалою. Бали 
нараховуються за наступним 
співвідношенням: 
• практичні/самостійні 
тощо: 70% оцінки; 
максимальна кількість балів 
–кожного виду 
навчальної 
діяльності)
70. У кожному семестрі 
можна набрати 10 балів.
• контрольні заміри (модуль 
у 6 семестрі): 30 % оцінки; 
максимальна 
кількість балів – 30.
Залік аспірант отримує на 
підставі результатів 
виконання ним усіх 
видів робіт на практичних 
заняттях упродовж 1-7 
семестрів.
Жодні форми 
порушення академічної 
доброчесності (відсутність 
посилань на 
використані джерела, 
фабрикування джерел, 
списування, втручання у
роботу інших аспірантів та 
ін.) не толеруються.

Науковий семінар 
(фізіологія і екологія 
рослин)

Презентація (ілюстрація, 
демонстрація),  
рецензування доповідей, 
розповіді, пояснення, 
розв’язування вправ і задач, 
дискусія. Робота в 
системі Moodle. 
Використання 
комунікаційних платформ 
Zoom і 
Microsoft Teams для 
формування електронного 
навчання як простору 
дистанційної комунікації, 
проведення практичних 
занять та для прояву 
пізнавальних ініціатив

Оцінювання проводиться за 
100-
бальною шкалою. Бали 
нараховуються за наступним 
співвідношенням: 
• практичні/самостійні 
тощо: 70% оцінки; 
максимальна кількість балів 
–кожного виду 
навчальної 
діяльності)
70. У кожному семестрі 
можна набрати 10 балів.
• контрольні заміри (модуль 
у 6 семестрі): 30 % оцінки; 
максимальна 
кількість балів – 30.
Залік аспірант отримує на 
підставі результатів 
виконання ним усіх 
видів робіт на практичних 
заняттях упродовж 1-7 
семестрів.
Жодні форми 
порушення академічної 
доброчесності (відсутність 
посилань на 
використані джерела, 
фабрикування джерел, 



списування, втручання у
роботу інших аспірантів та 
ін.) не толеруються.

Науковий семінар 
(мікробіологія)

Презентація (ілюстрація, 
демонстрація),  
рецензування доповідей, 
розповіді, пояснення, 
розв’язування вправ і задач, 
дискусія. Робота в 
системі Moodle. 
Використання 
комунікаційних платформ 
Zoom і 
Microsoft Teams для 
формування електронного 
навчання як простору 
дистанційної комунікації, 
проведення практичних 
занять та для прояву 
пізнавальних ініціатив

Оцінювання проводиться за 
100-
бальною шкалою. Бали 
нараховуються за наступним 
співвідношенням: 
• практичні/самостійні 
тощо: 70% оцінки; 
максимальна кількість балів 
–кожного виду 
навчальної 
діяльності)
70. У кожному семестрі 
можна набрати 10 балів.
• контрольні заміри (модуль 
у 6 семестрі): 30 % оцінки; 
максимальна 
кількість балів – 30.
Залік аспірант отримує на 
підставі результатів 
виконання ним усіх 
видів робіт на практичних 
заняттях упродовж 1-7 
семестрів.
Жодні форми 
порушення академічної 
доброчесності (відсутність 
посилань на 
використані джерела, 
фабрикування джерел, 
списування, втручання у
роботу інших аспірантів та 
ін.) не толеруються.

Науковий семінар 
(генетика)

Презентація (ілюстрація, 
демонстрація),  
рецензування доповідей, 
розповіді, пояснення, 
розв’язування вправ і задач, 
дискусія. Робота в 
системі Moodle. 
Використання 
комунікаційних платформ 
Zoom і 
Microsoft Teams для 
формування електронного 
навчання як простору 
дистанційної комунікації, 
проведення практичних 
занять та для прояву 
пізнавальних ініціатив

Оцінювання проводиться за 
100-
бальною шкалою. Бали 
нараховуються за наступним 
співвідношенням: 
• практичні/самостійні 
тощо: 70% оцінки; 
максимальна кількість балів 
–кожного виду 
навчальної 
діяльності)
70. У кожному семестрі 
можна набрати 10 балів.
• контрольні заміри (модуль 
у 6 семестрі): 30 % оцінки; 
максимальна 
кількість балів – 30.
Залік аспірант отримує на 
підставі результатів 
виконання ним усіх 
видів робіт на практичних 
заняттях упродовж 1-7 
семестрів.
Жодні форми 
порушення академічної 
доброчесності (відсутність 
посилань на 
використані джерела, 
фабрикування джерел, 
списування, втручання у
роботу інших аспірантів та 
ін.) не толеруються.

Проблеми сучасної 
біології (ботаніка)

Лекції, презентації з 
використанням 
мультимедійного проектора, 
презентації на платвормах 
Zoom, Microsoft Teams, 
розв'язок практичних і 
ситуаційних задач

Оцінювання проводиться за 
100- бальною шкалою. Бали 
нараховуються за наступним 
співідношенням: - 
самостійні роботи тощо: 
30% семестрової оцінки, 
максимальна кількість балів 
- 30; - контрольні заміри: 20 
% семестрової оцінки, 
максимальна кількість балів 



- 20; іспит: 50 % семестрової 
оцінки, максимальна 
кількість балів - 50. 
Підсумкова максимальна 
кількість балів - 100. Жодні 
форми порушення 
академічної доброчесності 
не толеруються

Проблеми сучасної 
біології (біофізика)

Лекції, презентації з 
використанням 
мультимедійного проектора, 
презентації на платвормах 
Zoom, Microsoft Teams, 
розв'язок практичних і 
ситуаційних задач

Оцінювання проводиться за 
100- бальною шкалою. Бали 
нараховуються за наступним 
співідношенням: - 
самостійні роботи тощо: 
30% семестрової оцінки, 
максимальна кількість балів 
- 30; - контрольні заміри: 20 
% семестрової оцінки, 
максимальна кількість балів 
- 20; іспит: 50 % семестрової 
оцінки, максимальна 
кількість балів - 50. 
Підсумкова максимальна 
кількість балів - 100. Жодні 
форми порушення 
академічної доброчесності 
не толеруються

Проблеми сучасної 
біології (біохімія)

Лекції, презентації з 
використанням 
мультимедійного проектора, 
презентації на платвормах 
Zoom, Microsoft Teams, 
розв'язок практичних і 
ситуаційних задач

Оцінювання проводиться за 
100- бальною шкалою. Бали 
нараховуються за наступним 
співідношенням: - 
самостійні роботи тощо: 
30% семестрової оцінки, 
максимальна кількість балів 
- 30; - контрольні заміри: 20 
% семестрової оцінки, 
максимальна кількість балів 
- 20; іспит: 50 % семестрової 
оцінки, максимальна 
кількість балів - 50. 
Підсумкова максимальна 
кількість балів - 100. Жодні 
форми порушення 
академічної доброчесності 
не толеруються

Проблеми сучасної 
біології (зоологія)

Лекції, презентації з 
використанням 
мультимедійного проектора, 
презентації на платвормах 
Zoom, Microsoft Teams, 
розв'язок практичних і 
ситуаційних задач

Оцінювання проводиться за 
100- бальною шкалою. Бали 
нараховуються за наступним 
співідношенням: - 
самостійні роботи тощо: 
30% семестрової оцінки, 
максимальна кількість балів 
- 30; - контрольні заміри: 20 
% семестрової оцінки, 
максимальна кількість балів 
- 20; іспит: 50 % семестрової 
оцінки, максимальна 
кількість балів - 50. 
Підсумкова максимальна 
кількість балів - 100. Жодні 
форми порушення 
академічної доброчесності 
не толеруються

Проблеми сучасної 
біології (фізіологія 
людини і тварин)

Лекції, презентації з 
використанням 
мультимедійного проектора, 
презентації на платвормах 
Zoom, Microsoft Teams, 
розв'язок практичних і 
ситуаційних задач

Оцінювання проводиться за 
100- бальною шкалою. Бали 
нараховуються за наступним 
співідношенням: - 
самостійні роботи тощо: 
30% семестрової оцінки, 
максимальна кількість балів 
- 30; - контрольні заміри: 20 
% семестрової оцінки, 
максимальна кількість балів 
- 20; іспит: 50 % семестрової 
оцінки, максимальна 
кількість балів - 50. 
Підсумкова максимальна 
кількість балів - 100. Жодні 



форми порушення 
академічної доброчесності 
не толеруються

Проблеми сучасної 
біології (фізіологія та 
екологія рослин)

Лекції, презентації з 
використанням 
мультимедійного проектора, 
презентації на платвормах 
Zoom, Microsoft Teams, 
розв'язок практичних і 
ситуаційних задач

Оцінювання проводиться за 
100- бальною шкалою. Бали 
нараховуються за наступним 
співідношенням: - 
самостійні роботи тощо: 
30% семестрової оцінки, 
максимальна кількість балів 
- 30; - контрольні заміри: 20 
% семестрової оцінки, 
максимальна кількість балів 
- 20; іспит: 50 % семестрової 
оцінки, максимальна 
кількість балів - 50. 
Підсумкова максимальна 
кількість балів - 100. Жодні 
форми порушення 
академічної доброчесності 
не толеруються

Проблеми сучасної 
біології (генетика)

Лекції, презентації з 
використанням 
мультимедійного проектора, 
презентації на платвормах 
Zoom, Microsoft Teams, 
розв'язок практичних і 
ситуаційних задач, 
складання і написання схем, 
генетичних експериментів

Оцінювання проводиться за 
100- бальною шкалою. Бали 
нараховуються за наступним 
співідношенням: - 
самостійні роботи тощо: 
30% семестрової оцінки, 
максимальна кількість балів 
- 30; - контрольні заміри: 20 
% семестрової оцінки, 
максимальна кількість балів 
- 20; іспит: 50 % семестрової 
оцінки, максимальна 
кількість балів - 50. 
Підсумкова максимальна 
кількість балів - 100. Жодні 
форми порушення 
академічної доброчесності 
не толеруються

Проблеми сучасної 
біології 
(мікробіологія)

Лекції, презентації з 
використанням 
мультимедійного проектора, 
презентації на платвормах 
Zoom, Microsoft Teams, 
розв'язок практичних і 
ситуаційних задач

Оцінювання проводиться за 
100- бальною шкалою. Бали 
нараховуються за наступним 
співідношенням: - 
самостійні роботи тощо: 
30% семестрової оцінки, 
максимальна кількість балів 
- 30; - контрольні заміри: 20 
% семестрової оцінки, 
максимальна кількість балів 
- 20; іспит: 50 % семестрової 
оцінки, максимальна 
кількість балів - 50. 
Підсумкова максимальна 
кількість балів - 100. Жодні 
форми порушення 
академічної доброчесності 
не толеруються

Знати 
загальнонаукові 
філософські 
концепції та 
основні концепцї, 
теорії і структуру 
біологічної науки, 
загальні принципи 
та методи 
біологічних наук та  
методологію

Філософія Дебати (оксфордські, 
панельні, «за» і «проти»).
Проблемно-пошукові.
Ситуативне моделювання.
Техніки опрацювання 
дискусійних питань.
Метод проектів і їх 
презентацій.
Метод усного опитування.

Екзамен (комбінований, з 
представленням ІНДЗ)

Науковий семінар 
(біохімія, силабус)

Лекція, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
рецензування допові-дей, 
розповіді, пояснення, 
розв’язування вправ і задач, 
дискусія. Робо-та в системі 
Moodle. Використання 
комунікаційних платформ 
Zoom і Microsoft Teams для 
формування електронного 
навчання як простору 

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються за наступним 
співвідношенням: 
• практичні/самостійні 
тощо: 32 % семестрової 
оцінки; максимальна 
кількість балів – 32;
• контрольні заміри 
(модулі): 68 % семестрової 
оцінки; максимальна 



дистанційної комунікації, 
читання лекцій, проведення 
практичних за-нять та для 
прояву пізнавальних 
ініціатив

кількість балів – 68.
Жодні форми порушення 
академічної доброчесності 
(відсутність поси-лань на 
використані джерела, 
фабрикування джерел, 
списування, втручання у 
роботу інших аспірантів та 
ін..) не толеруються. 

Науковий семінар 
(ботаніка, програма)

Лекція, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
рецензування допові-дей, 
розповіді, пояснення, 
розв’язування вправ і задач, 
дискусія. Робо-та в системі 
Moodle. Використання 
комунікаційних платформ 
Zoom і Microsoft Teams для 
формування електронного 
навчання як простору 
дистанційної комунікації, 
читання лекцій, проведення 
практичних за-нять та для 
прояву пізнавальних 
ініціатив

Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються за наступним 
співвідношенням: 
• практичні/самостійні 
тощо: 32 % семестрової 
оцінки; максимальна 
кількість балів – 32;
• контрольні заміри 
(модулі): 68 % семестрової 
оцінки; максимальна 
кількість балів – 68.
Жодні форми порушення 
академічної доброчесності 
(відсутність посилань на 
використані джерела, 
фабрикування джерел, 
списування, втручання у 
роботу інших аспірантів та 
ін..) не толеруються.

Науковий семінар 
(біофізика)

Лекція, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
рецензування допові-дей, 
розповіді, пояснення, 
розв’язування вправ і задач, 
дискусія. Робо-та в системі 
Moodle. Використання 
комунікаційних платформ 
Zoom і Microsoft Teams для 
формування електронного 
навчання як простору 
дистанційної комунікації, 
читання лекцій, проведення 
практичних за-нять та для 
прояву пізнавальних 
ініціатив

Оцінювання проводиться за 
100-
бальною шкалою:
Бали нараховуються за 
наступним 
співвідношенням: 
Поточна успішність 
(активна участь на занятті): 
40 балів;
Доповідь на науковому 
семінарі кафедри: 40 балів;
Індивідуальне завдання за 
обраними темами: 20 балів.
Максимальна кількість балів 
за рік – 100 балів.
Підсумковий контроль 
(залік) виставляється у 7 
семестрі на ос нові 
середнього балу за 4 роки.
Академічна доброчесність: 
роботи здобувачів є 
виключно оригі нальними 
дослідженнями чи 
міркуваннями

Науковий семінар 
(зоологія)

Презентація (ілюстрація, 
демонстрація), розповідь, 
пояснення, дис кусія, 
колаборативне навчання 
(спільні розробки і 
проекти), творче 
індивідуальне завдання.

Залік в кінці 7 семестру. 
Усний

Науковий семінар 
(фізіологія і екологія 
рослин)

Презентація (ілюстрація, 
демонстрація),  
рецензування доповідей, 
розповіді, пояснення, 
розв’язування вправ і задач, 
дискусія. Робота в 
системі Moodle. 
Використання 
комунікаційних платформ 
Zoom і 
Microsoft Teams для 
формування електронного 
навчання як простору 
дистанційної комунікації, 
проведення практичних 
занять та для прояву 
пізнавальних ініціатив

Оцінювання проводиться за 
100-
бальною шкалою. Бали 
нараховуються за наступним 
співвідношенням: 
• практичні/самостійні 
тощо: 70% оцінки; 
максимальна кількість балів 
–кожного виду 
навчальної 
діяльності)
70. У кожному семестрі 
можна набрати 10 балів.
• контрольні заміри (модуль 
у 6 семестрі): 30 % оцінки; 
максимальна 
кількість балів – 30.



Залік аспірант отримує на 
підставі результатів 
виконання ним усіх 
видів робіт на практичних 
заняттях упродовж 1-7 
семестрів.
Жодні форми 
порушення академічної 
доброчесності (відсутність 
посилань на 
використані джерела, 
фабрикування джерел, 
списування, втручання у
роботу інших аспірантів та 
ін.) не толеруються.

Науковий семінар 
(мікробіологія)

Презентація (ілюстрація, 
демонстрація),  
рецензування доповідей, 
розповіді, пояснення, 
розв’язування вправ і задач, 
дискусія. Робота в 
системі Moodle. 
Використання 
комунікаційних платформ 
Zoom і 
Microsoft Teams для 
формування електронного 
навчання як простору 
дистанційної комунікації, 
проведення практичних 
занять та для прояву 
пізнавальних ініціатив

Оцінювання проводиться за 
100-
бальною шкалою. Бали 
нараховуються за наступним 
співвідношенням: 
• практичні/самостійні 
тощо: 70% оцінки; 
максимальна кількість балів 
–кожного виду 
навчальної 
діяльності)
70. У кожному семестрі 
можна набрати 10 балів.
• контрольні заміри (модуль 
у 6 семестрі): 30 % оцінки; 
максимальна 
кількість балів – 30.
Залік аспірант отримує на 
підставі результатів 
виконання ним усіх 
видів робіт на практичних 
заняттях упродовж 1-7 
семестрів.
Жодні форми 
порушення академічної 
доброчесності (відсутність 
посилань на 
використані джерела, 
фабрикування джерел, 
списування, втручання у
роботу інших аспірантів та 
ін.) не толеруються.

Науковий семінар 
(генетика)

Усні доповіді і презентації 
на семінарах з 
використанням 
мультимедійного проектора, 
рецензування доповідей

Залік в кінці семестру. 
Усний

Проблеми сучасної 
біології (ботаніка)

Лекції, презентації з 
використанням 
мультимедійного проектора, 
презентації на платвормах 
Zoom, Microsoft Teams,

Оцінювання проводиться за 
100- бальною шкалою. Бали 
нараховуються за наступним 
співідношенням: - 
самостійні роботи тощо: 
30% семестрової оцінки, 
максимальна кількість балів 
- 30; - контрольні заміри: 20 
% семестрової оцінки, 
максимальна кількість балів 
- 20; іспит: 50 % семестрової 
оцінки, максимальна 
кількість балів - 50. 
Підсумкова максимальна 
кількість балів - 100. Жодні 
форми порушення 
академічної доброчесності 
не толеруються

Проблеми сучасної 
біології (біофізика)

Лекції, презентації з 
використанням 
мультимедійного проектора, 
презентації на платвормах 
Zoom, Microsoft Teams, 
розв'язок практичних і 
ситуаційних задач

Оцінювання проводиться за 
100- бальною шкалою. Бали 
нараховуються за наступним 
співідношенням: - 
самостійні роботи тощо: 
30% семестрової оцінки, 
максимальна кількість балів 



- 30; - контрольні заміри: 20 
% семестрової оцінки, 
максимальна кількість балів 
- 20; іспит: 50 % семестрової 
оцінки, максимальна 
кількість балів - 50. 
Підсумкова максимальна 
кількість балів - 100. Жодні 
форми порушення 
академічної доброчесності 
не толеруються

Проблеми сучасної 
біології (біохімія)

Лекції, презентації з 
використанням 
мультимедійного проектора, 
презентації на платвормах 
Zoom, Microsoft Teams, 
розв'язок практичних і 
ситуаційних задач

Оцінювання проводиться за 
100- бальною шкалою. Бали 
нараховуються за наступним 
співідношенням: - 
самостійні роботи тощо: 
30% семестрової оцінки, 
максимальна кількість балів 
- 30; - контрольні заміри: 20 
% семестрової оцінки, 
максимальна кількість балів 
- 20; іспит: 50 % семестрової 
оцінки, максимальна 
кількість балів - 50. 
Підсумкова максимальна 
кількість балів - 100. Жодні 
форми порушення 
академічної доброчесності 
не толеруються

Проблеми сучасної 
біології (зоологія)

Лекції, презентації з 
використанням 
мультимедійного проектора, 
презентації на платвормах 
Zoom, Microsoft Teams

Оцінювання проводиться за 
100- бальною шкалою. Бали 
нараховуються за наступним 
співідношенням: - 
самостійні роботи тощо: 
30% семестрової оцінки, 
максимальна кількість балів 
- 30; - контрольні заміри: 20 
% семестрової оцінки, 
максимальна кількість балів 
- 20; іспит: 50 % семестрової 
оцінки, максимальна 
кількість балів - 50. 
Підсумкова максимальна 
кількість балів - 100. Жодні 
форми порушення 
академічної доброчесності 
не толеруються

Проблеми сучасної 
біології (фізіологія 
людини і тварин)

Лекції, презентації з 
використанням 
мультимедійного проектора, 
презентації на платвормах 
Zoom, Microsoft Teams, 
розв'язок практичних і 
ситуаційних задач

Оцінювання проводиться за 
100- бальною шкалою. Бали 
нараховуються за наступним 
співідношенням: - 
самостійні роботи тощо: 
30% семестрової оцінки, 
максимальна кількість балів 
- 30; - контрольні заміри: 20 
% семестрової оцінки, 
максимальна кількість балів 
- 20; іспит: 50 % семестрової 
оцінки, максимальна 
кількість балів - 50. 
Підсумкова максимальна 
кількість балів - 100. Жодні 
форми порушення 
академічної доброчесності 
не толеруються

Проблеми сучасної 
біології (фізіологія та 
екологія рослин)

Лекції, презентації з 
використанням 
мультимедійного проектора, 
презентації на платвормах 
Zoom, Microsoft Teams, 
розв'язок практичних і 
ситуаційних задач

Оцінювання проводиться за 
100- бальною шкалою. Бали 
нараховуються за наступним 
співідношенням: - 
самостійні роботи тощо: 
30% семестрової оцінки, 
максимальна кількість балів 
- 30; - контрольні заміри: 20 
% семестрової оцінки, 
максимальна кількість балів 
- 20; іспит: 50 % семестрової 
оцінки, максимальна 



кількість балів - 50. 
Підсумкова максимальна 
кількість балів - 100. Жодні 
форми порушення 
академічної доброчесності 
не толеруються

Проблеми сучасної 
біології 
(мікробіологія)

Лекції, презентації з 
використанням 
мультимедійного проектора, 
презентації на платвормах 
Zoom, Microsoft Teams, 
розповіді, дискусія

Оцінювання проводиться за 
100- бальною шкалою. Бали 
нараховуються за наступним 
співідношенням: - 
самостійні роботи тощо: 
30% семестрової оцінки, 
максимальна кількість балів 
- 30; - контрольні заміри: 20 
% семестрової оцінки, 
максимальна кількість балів 
- 20; іспит: 50 % семестрової 
оцінки, максимальна 
кількість балів - 50. 
Підсумкова максимальна 
кількість балів - 100. Жодні 
форми порушення 
академічної доброчесності 
не толеруються

Проблеми сучасної 
біології (генетика)

Лекції, презентації з 
використанням 
мультимедійного проектора, 
презентації на платвормах 
Zoom, Microsoft Teams, 
розв'язок практичних і 
ситуаційних задач, 
складання і написання схем, 
генетичних експериментів

Оцінювання проводиться за 
100- бальною шкалою. Бали 
нараховуються за наступним 
співідношенням: - 
самостійні роботи тощо: 
30% семестрової оцінки, 
максимальна кількість балів 
- 30; - контрольні заміри: 20 
% семестрової оцінки, 
максимальна кількість балів 
- 20; іспит: 50 % семестрової 
оцінки, максимальна 
кількість балів - 50. 
Підсумкова максимальна 
кількість балів - 100. Жодні 
форми порушення 
академічної доброчесності 
не толеруються

Науковий семінар 
(фізіологія людини і 
тварин)

Лекція, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
рецензування допові-дей, 
розповіді, пояснення, 
розв’язування вправ і задач, 
дискусія. Робо-та в системі 
Moodle. Використання 
комунікаційних платформ 
Zoom і Microsoft Teams для 
формування електронного 
навчання як простору 
дистанційної комунікації, 
читання лекцій, проведення 
практичних за-нять та для 
прояву пізнавальних 
ініціатив

Оцінювання проводиться за 
100-
бальною шкалою:
Бали нараховуються за 
наступним 
співвідношенням: 
Поточна успішність 
(активна участь на занятті): 
40 балів;
Доповідь на науковому 
семінарі кафедри: 40 балів;
Індивідуальне завдання за 
обраними темами: 20 балів.
Максимальна кількість балів 
за рік – 100 балів.
Підсумковий контроль 
(залік) виставляється у 7 
семестрі на ос нові 
середнього балу за 4 роки.
Академічна доброчесність: 
роботи здобувачів є 
виключно оригі нальними 
дослідженнями чи 
міркуваннями

Знати і 
аналізувати 
принципи 
структурно-
функціональної 
організації, 
механізми регуляції 
та адаптації 
організмів.

Проблеми сучасної 
біології (ботаніка)

Лекції, презентації з 
використанням 
мультимедійного проектора, 
презентації на платвормах 
Zoom, Microsoft Teams, 
розв'язок практичних і 
ситуаційних задач

Оцінювання проводиться за 
100- бальною шкалою. Бали 
нараховуються за наступним 
співідношенням: - 
самостійні роботи тощо: 
30% семестрової оцінки, 
максимальна кількість балів 
- 30; - контрольні заміри: 20 
% семестрової оцінки, 
максимальна кількість балів 



- 20; іспит: 50 % семестрової 
оцінки, максимальна 
кількість балів - 50. 
Підсумкова максимальна 
кількість балів - 100. Жодні 
форми порушення 
академічної доброчесності 
не толеруються

Проблеми сучасної 
біології (біофізика)

Лекції, презентації з 
використанням 
мультимедійного проектора, 
презентації на платвормах 
Zoom, Microsoft Teams, 
розв'язок практичних і 
ситуаційних задач

Оцінювання проводиться за 
100- бальною шкалою. Бали 
нараховуються за наступним 
співідношенням: - 
самостійні роботи тощо: 
30% семестрової оцінки, 
максимальна кількість балів 
- 30; - контрольні заміри: 20 
% семестрової оцінки, 
максимальна кількість балів 
- 20; іспит: 50 % семестрової 
оцінки, максимальна 
кількість балів - 50. 
Підсумкова максимальна 
кількість балів - 100. Жодні 
форми порушення 
академічної доброчесності 
не толеруються

Проблеми сучасної 
біології (біохімія)

Лекції, презентації з 
використанням 
мультимедійного проектора, 
презентації на платвормах 
Zoom, Microsoft Teams, 
розв'язок практичних і 
ситуаційних задач

Оцінювання проводиться за 
100- бальною шкалою. Бали 
нараховуються за наступним 
співідношенням: - 
самостійні роботи тощо: 
30% семестрової оцінки, 
максимальна кількість балів 
- 30; - контрольні заміри: 20 
% семестрової оцінки, 
максимальна кількість балів 
- 20; іспит: 50 % семестрової 
оцінки, максимальна 
кількість балів - 50. 
Підсумкова максимальна 
кількість балів - 100. Жодні 
форми порушення 
академічної доброчесності 
не толеруються

Проблеми сучасної 
біології (зоологія)

Лекції, презентації з 
використанням 
мультимедійного проектора, 
презентації на платвормах 
Zoom, Microsoft Teams, 
розв'язок практичних і 
ситуаційних задач

Оцінювання проводиться за 
100- бальною шкалою. Бали 
нараховуються за наступним 
співідношенням: - 
самостійні роботи тощо: 
30% семестрової оцінки, 
максимальна кількість балів 
- 30; - контрольні заміри: 20 
% семестрової оцінки, 
максимальна кількість балів 
- 20; іспит: 50 % семестрової 
оцінки, максимальна 
кількість балів - 50. 
Підсумкова максимальна 
кількість балів - 100. Жодні 
форми порушення 
академічної доброчесності 
не толеруються

Проблеми сучасної 
біології (фізіологія 
людини і тварин)

Лекції, презентації з 
використанням 
мультимедійного проектора, 
презентації на платвормах 
Zoom, Microsoft Teams, 
розв'язок практичних і 
ситуаційних задач

Оцінювання проводиться за 
100- бальною шкалою. Бали 
нараховуються за наступним 
співідношенням: - 
самостійні роботи тощо: 
30% семестрової оцінки, 
максимальна кількість балів 
- 30; - контрольні заміри: 20 
% семестрової оцінки, 
максимальна кількість балів 
- 20; іспит: 50 % семестрової 
оцінки, максимальна 
кількість балів - 50. 
Підсумкова максимальна 
кількість балів - 100. Жодні 



форми порушення 
академічної доброчесності 
не толеруються

Проблеми сучасної 
біології (фізіологія та 
екологія рослин)

Лекції, презентації з 
використанням 
мультимедійного проектора, 
презентації на платвормах 
Zoom, Microsoft Teams, 
розв'язок практичних і 
ситуаційних задач

Оцінювання проводиться за 
100- бальною шкалою. Бали 
нараховуються за наступним 
співідношенням: - 
самостійні роботи тощо: 
30% семестрової оцінки, 
максимальна кількість балів 
- 30; - контрольні заміри: 20 
% семестрової оцінки, 
максимальна кількість балів 
- 20; іспит: 50 % семестрової 
оцінки, максимальна 
кількість балів - 50. 
Підсумкова максимальна 
кількість балів - 100. Жодні 
форми порушення 
академічної доброчесності 
не толеруються

Проблеми сучасної 
біології 
(мікробіологія)

Лекції, презентації з 
використанням 
мультимедійного проектора, 
презентації на платвормах 
Zoom, Microsoft Teams, 
розв'язок практичних і 
ситуаційних задач

Оцінювання проводиться за 
100- бальною шкалою. Бали 
нараховуються за наступним 
співідношенням: - 
самостійні роботи тощо: 
30% семестрової оцінки, 
максимальна кількість балів 
- 30; - контрольні заміри: 20 
% семестрової оцінки, 
максимальна кількість балів 
- 20; іспит: 50 % семестрової 
оцінки, максимальна 
кількість балів - 50. 
Підсумкова максимальна 
кількість балів - 100. Жодні 
форми порушення 
академічної доброчесності 
не толеруються

Проблеми сучасної 
біології (генетика)

Лекції, презентації з 
використанням 
мультимедійного проектора, 
презентації на платвормах 
Zoom, Microsoft Teams, 
розв'язок практичних і 
ситуаційних задач, 
складання і написання схем, 
генетичних експериментів

Оцінювання проводиться за 
100- бальною шкалою. Бали 
нараховуються за наступним 
співідношенням: - 
самостійні роботи тощо: 
30% семестрової оцінки, 
максимальна кількість балів 
- 30; - контрольні заміри: 20 
% семестрової оцінки, 
максимальна кількість балів 
- 20; іспит: 50 % семестрової 
оцінки, максимальна 
кількість балів - 50. 
Підсумкова максимальна 
кількість балів - 100. Жодні 
форми порушення 
академічної доброчесності 
не толеруються

Вміти планувати і 
виконувати 
експериментальні  
та/або теоретичні 
дослідження з 
біології та 
суміжних наук
з використанням 
сучасного 
інструментарію, 
критично 
аналізувати 
результати 
власних досліджень 
і результати  
інших дослідників у 
контексті всього 
комплексу сучасних 
знань щодо 
досліджуваної 

Проблеми сучасної 
біології (генетика)

Лекції, презентації з 
використанням 
мультимедійного проектора, 
презентації на платвормах 
Zoom, Microsoft Teams, 
розв'язок практичних і 
ситуаційних задач, 
складання і написання схем, 
генетичних експериментів

Оцінювання проводиться за 
100- бальною шкалою. Бали 
нараховуються за наступним 
співідношенням: - 
самостійні роботи тощо: 
30% семестрової оцінки, 
максимальна кількість балів 
- 30; - контрольні заміри: 20 
% семестрової оцінки, 
максимальна кількість балів 
- 20; іспит: 50 % семестрової 
оцінки, максимальна 
кількість балів - 50. 
Підсумкова максимальна 
кількість балів - 100. Жодні 
форми порушення 
академічної доброчесності 
не толеруються

Проблеми сучасної Лекції, презентація Оцінювання проводиться за 



проблеми біології 
(мікробіологія)

(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
дискусія.

100- бальною шкалою. Бали 
нараховуються за наступним 
співідношенням: - 
самостійні роботи тощо: 
30% семестрової оцінки, 
максимальна кількість балів 
- 30; - контрольні заміри: 20 
% семестрової оцінки, 
максимальна кількість балів 
- 20; іспит: 50 % семестрової 
оцінки, максимальна 
кількість балів - 50. 
Підсумкова максимальна 
кількість балів - 100. Жодні 
форми порушення 
академічної доброчесності 
не толеруються

Проблеми сучасної 
біології (фізіологія та 
екологія рослин)

Лекції, презентація 
(ілюстрація, демонстрація), 
розповіді, пояснення, 
дискусія.

Оцінювання проводиться за 
100- бальною шкалою. Бали 
нараховуються за наступним 
співідношенням: - 
самостійні роботи тощо: 
30% семестрової оцінки, 
максимальна кількість балів 
- 30; - контрольні заміри: 20 
% семестрової оцінки, 
максимальна кількість балів 
- 20; іспит: 50 % семестрової 
оцінки, максимальна 
кількість балів - 50. 
Підсумкова максимальна 
кількість балів - 100. Жодні 
форми порушення 
академічної доброчесності 
не толеруються

Проблеми сучасної 
біології (зоологія)

Лекції, презентації з 
використанням 
мультимедійного проектора, 
презентації на платвормах 
Zoom, Microsoft Teams, 
розв'язок практичних і 
ситуаційних задач

Оцінювання проводиться за 
100- бальною шкалою. Бали 
нараховуються за наступним 
співідношенням: - 
самостійні роботи тощо: 
30% семестрової оцінки, 
максимальна кількість балів 
- 30; - контрольні заміри: 20 
% семестрової оцінки, 
максимальна кількість балів 
- 20; іспит: 50 % семестрової 
оцінки, максимальна 
кількість балів - 50. 
Підсумкова максимальна 
кількість балів - 100. Жодні 
форми порушення 
академічної доброчесності 
не толеруються

Проблеми сучасної 
біології (фізіологія 
людини і тварин)

Лекції, презентації з 
використанням 
мультимедійного проектора, 
презентації на платвормах 
Zoom, Microsoft Teams, 
розв'язок практичних і 
ситуаційних задач

Оцінювання проводиться за 
100- бальною шкалою. Бали 
нараховуються за наступним 
співідношенням: - 
самостійні роботи тощо: 
30% семестрової оцінки, 
максимальна кількість балів 
- 30; - контрольні заміри: 20 
% семестрової оцінки, 
максимальна кількість балів 
- 20; іспит: 50 % семестрової 
оцінки, максимальна 
кількість балів - 50. 
Підсумкова максимальна 
кількість балів - 100. Жодні 
форми порушення 
академічної доброчесності 
не толеруються

Науковий семінар 
(біохімія, силабус)

Презентація (ілюстрація, 
демонстрація), 
рецензування доповідей, 
розповіді, пояснення, 
розв’язування вправ і задач, 
дискусія. Робота в 

Оцінювання проводиться за 
100-
бальною шкалою. Бали 
нараховуються за наступним 
співвідношенням: 
• практичні/самостійні 



системі Moodle. 
Використання 
комунікаційних платформ 
Zoom і 
Microsoft Teams для 
формування електронного 
навчання як простору 
дистанційної комунікації, 
проведення практичних 
занять та для прояву 
пізнавальних ініціатив.

тощо: 70% оцінки; 
максимальна кількість балів 
–кожного виду 
навчальної 
діяльності)
70. У кожному семестрі 
можна набрати 10 балів.
• контрольні заміри (модуль 
у 6 семестрі): 30 % оцінки; 
максимальна 
кількість балів – 30.
Залік аспірант отримує на 
підставі результатів 
виконання ним усіх 
видів робіт на практичних 
заняттях упродовж 1-7 
семестрів.
Жодні форми 
порушення академічної 
доброчесності (відсутність 
посилань на 
використані джерела, 
фабрикування джерел, 
списування, втручання у
роботу інших аспірантів та 
ін.) не толеруються.

Науковий семінар 
(ботаніка, програма)

Презентація (ілюстрація, 
демонстрація), 
рецензування доповідей, 
розповіді, пояснення, 
розв’язування вправ і задач, 
дискусія. Робота в 
системі Moodle. 
Використання 
комунікаційних платформ 
Zoom і 
Microsoft Teams для 
формування електронного 
навчання як простору 
дистанційної комунікації, 
проведення практичних 
занять та для прояву 
пізнавальних ініціатив.

Оцінювання проводиться за 
100-
бальною шкалою. Бали 
нараховуються за наступним 
співвідношенням: 
• практичні/самостійні 
тощо: 70% оцінки; 
максимальна кількість балів 
–кожного виду 
навчальної 
діяльності)
70. У кожному семестрі 
можна набрати 10 балів.
• контрольні заміри (модуль 
у 6 семестрі): 30 % оцінки; 
максимальна 
кількість балів – 30.
Залік аспірант отримує на 
підставі результатів 
виконання ним усіх 
видів робіт на практичних 
заняттях упродовж 1-7 
семестрів.
Жодні форми 
порушення академічної 
доброчесності (відсутність 
посилань на 
використані джерела, 
фабрикування джерел, 
списування, втручання у
роботу інших аспірантів та 
ін.) не толеруються.

Науковий семінар 
(біофізика)

Презентація (ілюстрація, 
демонстрація), 
рецензування доповідей, 
розповіді, пояснення, 
розв’язування вправ і задач, 
дискусія. Робота в 
системі Moodle. 
Використання 
комунікаційних платформ 
Zoom і 
Microsoft Teams для 
формування електронного 
навчання як простору 
дистанційної комунікації, 
проведення практичних 
занять та для прояву 
пізнавальних ініціатив.

Оцінювання проводиться за 
100-
бальною шкалою. Бали 
нараховуються за наступним 
співвідношенням: 
• практичні/самостійні 
тощо: 70% оцінки; 
максимальна кількість балів 
–кожного виду 
навчальної 
діяльності)
70. У кожному семестрі 
можна набрати 10 балів.
• контрольні заміри (модуль 
у 6 семестрі): 30 % оцінки; 
максимальна 
кількість балів – 30.
Залік аспірант отримує на 
підставі результатів 
виконання ним усіх 



видів робіт на практичних 
заняттях упродовж 1-7 
семестрів.
Жодні форми 
порушення академічної 
доброчесності (відсутність 
посилань на 
використані джерела, 
фабрикування джерел, 
списування, втручання у
роботу інших аспірантів та 
ін.) не толеруються.

Науковий семінар 
(фізіологія людини і 
тварин)

Презентація (ілюстрація, 
демонстрація), 
рецензування доповідей, 
розповіді, пояснення, 
розв’язування вправ і задач, 
дискусія. Робота в 
системі Moodle. 
Використання 
комунікаційних платформ 
Zoom і 
Microsoft Teams для 
формування електронного 
навчання як простору 
дистанційної комунікації, 
проведення практичних 
занять та для прояву 
пізнавальних ініціатив.

Оцінювання проводиться за 
100-
бальною шкалою. Бали 
нараховуються за наступним 
співвідношенням: 
• практичні/самостійні 
тощо: 70% оцінки; 
максимальна кількість балів 
–кожного виду 
навчальної 
діяльності)
70. У кожному семестрі 
можна набрати 10 балів.
• контрольні заміри (модуль 
у 6 семестрі): 30 % оцінки; 
максимальна 
кількість балів – 30.
Залік аспірант отримує на 
підставі результатів 
виконання ним усіх 
видів робіт на практичних 
заняттях упродовж 1-7 
семестрів.
Жодні форми 
порушення академічної 
доброчесності (відсутність 
посилань на 
використані джерела, 
фабрикування джерел, 
списування, втручання у
роботу інших аспірантів та 
ін.) не толеруються.

Науковий семінар 
(зоологія)

Презентація (ілюстрація, 
демонстрація), 
рецензування доповідей, 
розповіді, пояснення, 
розв’язування вправ і задач, 
дискусія. Робота в 
системі Moodle. 
Використання 
комунікаційних платформ 
Zoom і 
Microsoft Teams для 
формування електронного 
навчання як простору 
дистанційної комунікації, 
проведення практичних 
занять та для прояву 
пізнавальних ініціатив.

Залік в кінці 7 семестру

Науковий семінар 
(фізіологія і екологія 
рослин)

Презентація (ілюстрація, 
демонстрація), 
рецензування доповідей, 
розповіді, пояснення, 
розв’язування вправ і задач, 
дискусія. Робота в 
системі Moodle. 
Використання 
комунікаційних платформ 
Zoom і 
Microsoft Teams для 
формування електронного 
навчання як простору 
дистанційної комунікації, 
проведення практичних 
занять та для прояву 
пізнавальних ініціатив.

Оцінювання проводиться за 
100-
бальною шкалою. Бали 
нараховуються за наступним 
співвідношенням: 
• практичні/самостійні 
тощо: 70% оцінки; 
максимальна кількість балів 
–кожного виду 
навчальної 
діяльності)
70. У кожному семестрі 
можна набрати 10 балів.
• контрольні заміри (модуль 
у 6 семестрі): 30 % оцінки; 
максимальна 
кількість балів – 30.



Залік аспірант отримує на 
підставі результатів 
виконання ним усіх 
видів робіт на практичних 
заняттях упродовж 1-7 
семестрів.
Жодні форми 
порушення академічної 
доброчесності (відсутність 
посилань на 
використані джерела, 
фабрикування джерел, 
списування, втручання у
роботу інших аспірантів та 
ін.) не толеруються.

Науковий семінар 
(мікробіологія)

Презентація (ілюстрація, 
демонстрація), 
рецензування доповідей, 
розповіді, пояснення, 
розв’язування вправ і задач, 
дискусія. Робота в 
системі Moodle. 
Використання 
комунікаційних платформ 
Zoom і 
Microsoft Teams для 
формування електронного 
навчання як простору 
дистанційної комунікації, 
проведення практичних 
занять та для прояву 
пізнавальних ініціатив.

Оцінювання проводиться за 
100-
бальною шкалою. Бали 
нараховуються за наступним 
співвідношенням: 
• практичні/самостійні 
тощо: 70% оцінки; 
максимальна кількість балів 
– 70. У кожному семестрі 
можна набрати 10 балів.
• контрольні заміри (модуль 
у 6 семестрі): 30 % оцінки; 
максимальна 
кількість балів – 30. Жодні 
форми 
порушення академічної 
доброчесності (відсутність 
посилань на 
використані джерела, 
фабрикування джерел, 
списування, втручання у
роботу інших аспірантів та 
ін.) не толеруються.

Науковий семінар 
(генетика)

Усні доповіді і презентації 
на семінарах з 
використанням 
мультимедійного проектора, 
рецензування доповідей

Залік в кінці 7 семестру. 
Усний

Проблеми сучасної 
біології (ботаніка)

Лекції, презентації з 
використанням 
мультимедійного проектора, 
презентації на платвормах 
Zoom, Microsoft Teams, 
розв'язок практичних і 
ситуаційних задач

Оцінювання проводиться за 
100- бальною шкалою. Бали 
нараховуються за наступним 
співідношенням: - 
самостійні роботи тощо: 
30% семестрової оцінки, 
максимальна кількість балів 
- 30; - контрольні заміри: 20 
% семестрової оцінки, 
максимальна кількість балів 
- 20; іспит: 50 % семестрової 
оцінки, максимальна 
кількість балів - 50. 
Підсумкова максимальна 
кількість балів - 100. Жодні 
форми порушення 
академічної доброчесності 
не толеруються

Проблеми сучасної 
біології (біофізика)

Лекції, презентації з 
використанням 
мультимедійного проектора, 
презентації на платвормах 
Zoom, Microsoft Teams, 
розв'язок практичних і 
ситуаційних задач

Оцінювання проводиться за 
100- бальною шкалою. Бали 
нараховуються за наступним 
співідношенням: - 
самостійні роботи тощо: 
30% семестрової оцінки, 
максимальна кількість балів 
- 30; - контрольні заміри: 20 
% семестрової оцінки, 
максимальна кількість балів 
- 20; іспит: 50 % семестрової 
оцінки, максимальна 
кількість балів - 50. 
Підсумкова максимальна 
кількість балів - 100. Жодні 
форми порушення 
академічної доброчесності 



не толеруються

Проблеми сучасної 
біології (біохімія)

Лекції, презентації з 
використанням 
мультимедійного проектора, 
презентації на платвормах 
Zoom, Microsoft Teams, 
розв'язок практичних і 
ситуаційних задач

Оцінювання проводиться за 
100- бальною шкалою. Бали 
нараховуються за наступним 
співідношенням: - 
самостійні роботи тощо: 
30% семестрової оцінки, 
максимальна кількість балів 
- 30; - контрольні заміри: 20 
% семестрової оцінки, 
максимальна кількість балів 
- 20; іспит: 50 % семестрової 
оцінки, максимальна 
кількість балів - 50. 
Підсумкова максимальна 
кількість балів - 100. Жодні 
форми порушення 
академічної доброчесності 
не толеруються

 


