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Концепція, за якою провадитиметься освітня діяльність третього (освітньо-

наукового) рівня вищої освіти з підготовки здобувачів ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 091 «Біологія» розроблена відповідно до вимог Закону України «Про вищу 

освіту» (редакція від 13.03.2016 р.) і «Порядку підготовки здобувачів вищої освіти 

ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових 

установах)», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 266 від 23.03.2016 

р. 

Програма відповідає третьому (освітньо-науковому) рівню вищої освіти та восьмому 

кваліфікаційному рівню за Національною рамкою кваліфікації. 
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Кібірєв Володимир Костянтинович - доктор біологічних наук, професор, старший 
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біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря  НАН України;  

Циганкова Вікторія Анатоліївна - доктор біологічних наук, старший науковий 

співробітник, провідний науковий співробітник відділу хімії біоактивних 

азотовмісних гетероциклічних основ Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії ім. 

В.П. Кухаря  НАН України; 

Дерев’янчук Михайло Вікторович - кандидат біологічних наук, старший науковий 
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України; 

Осадчук Тетяна Володимирівна - кандидат біологічних наук, старший науковий 

співробітник Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря  НАН 

України. 

 

 Гарант концепції освітньої діяльності: 

Кравець Володимир Степанович - доктор біологічних наук, професор, завідувач 

відділу молекулярних механізмів регуляції метаболізму клітини Інституту 

біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря  НАН України. 



3 

 

З М І С Т 

 

ВСТУП           4 

1. ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ        5 

2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ        5 

3. ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ     5 

4. ОСВІТНЯ СКЛАДОВА ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ            13 

5. НАУКОВА СКЛАДОВА ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ            32 

6. НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА               33 

7. КВАЛІФІКАЦІЙНА АТЕСТАЦІЯ АСПІРАНТА              34 



4 

ВСТУП 

Законом України «Про вищу освіту» (ст. 10) визначено, що стандарт вищої освіти – 

це сукупність вимог до змісту та результатів освітньої діяльності вищих навчальних 

закладів і наукових установ за кожним рівнем вищої освіти в межах кожної спеціальності.  

Освітня діяльність у сфері вищої освіти провадиться ВНЗ і науковими установами 

(для підготовки фахівців ступеня доктора філософії) на підставі ліцензій, які видаються 

центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки у порядку, визначеному 

Кабінетом Міністрів України згідно з Законом України «Про вищу освіту». 

Стандарт вищої освіти визначає такі вимоги до освітньої програми: а) обсяг 

кредитів ECTS, необхідний для здобуття відповідного ступеня вищої освіти; б) перелік 

компетентностей випускника; в) нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, 

сформульований у термінах результатів навчання; г) форми атестації здобувачів вищої 

освіти; д) вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти; е) 

вимоги професійних стандартів (у разі їх наявності). 

Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти відповідає восьмому 

кваліфікаційному рівню Національної рамки кваліфікацій і передбачає здобуття особою 

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

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

дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіння методологією наукової та педагогічної 

діяльності, а також проведення власного наукового дослідження, результати якого мають 

наукову новизну, теоретичне та практичне значення. 

Наукова установа на підставі освітньо-наукової програми (ОНП) за кожною 

спеціальністю розробляє навчальний план, який визначає: 1) перелік та обсяг навчальних 

дисциплін у кредитах ECTS; 2) послідовність вивчення дисциплін; 3) форми проведення 

навчальних занять та їх обсяг; 4) графік навчального процесу; 5) форми поточного і 

підсумкового контролю. Для конкретизації планування навчального процесу на кожний 

навчальний рік складається робочий навчальний план, що затверджується керівником 

наукової Установи. 

Відповідно до ст. 1 «Основні терміни та їх визначення» Закону України «Про вищу 

освіту» освітня програма - це система освітніх компонентів на відповідному рівні вищої 

освіти в межах спеціальності, що визначає вимоги до рівня освіти осіб, які можуть 

розпочати навчання за цією програмою, перелік навчальних дисциплін і логічну 

послідовність їх вивчення, кількість кредитів ECTS, необхідних для виконання цієї 

програми, а також очікувані результати навчання (компетентності), якими повинен 

оволодіти здобувач відповідного ступеня вищої освіти. 

ОНП використовується під час акредитації освітньої програми, інспектування 

освітньої діяльності за спеціальністю та спеціалізацією; розроблення навчального плану, 

програм навчальних дисциплін і практик; розроблення засобів діагностики якості вищої 

освіти; визначення змісту навчання в системі перепідготовки та підвищення кваліфікації; 

а також професійної орієнтації здобувачів. 

ОНП враховує вимоги Закону України «Про вищу освіту», Національної рамки 

кваліфікацій, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 

1341, «Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступенів доктора філософії та доктора 

наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)», затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 23.03.2016  № 261 і встановлює: обсяг та терміни освітньої 

складової освітньо - наукової програми підготовки доктора філософії; загальні 

компетентності; фахові компетентності; програмні результати навчання; перелік та обсяг 

навчальних дисциплін для опанування компетентностей освітньої програми; вимоги до 

структури навчальних дисциплін тощо. 
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1. ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ 

Користувачами концепції освітньої діяльності є здобувачі вищої освіти ступеня 

доктора філософії, які навчаються в Інституті біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. 

Кухаря  НАН України (ІБОНХ ім. В.П. Кухаря  НАН України), науково-педагогічні 

працівники, які здійснюють підготовку здобувачів ступеня доктора філософії відповідної 

спеціальності. 

Концепція освітньої діяльності використовується для: складання навчальних планів 

та робочих навчальних планів; формування індивідуальних планів здобувачів ступеня 

доктора філософії; формування програм навчальних дисциплін; визначення інформаційної 

бази для формування засобів діагностики; акредитації освітньої програми; внутрішнього і 

зовнішнього контролю якості підготовки фахівців; семестрових контролів здобувачів 

ступеня доктора філософії відповідної спеціальності. 

2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 

1. Закон України «Про вищу освіту» – http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18. 

2. Національний класифікатор України: «Класифікатор професій» ДК 003:2010 // 

Видавництво «Соцінформ», – К.: 2010. 

3. Перелік галузей знань і спеціальностей – http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-п. 

4. Розроблення освітніх програм: методичні рекомендації – http://ihed.org.ua/images/-

biblioteka/rozroblennya_osv_program_2014_tempusoffice.pdf. 

5. Національна рамка кваліфікацій. Додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 

23.11.2011 № 1341. 

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2015 № 266 «Перелік галузей знань і 

спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти». 

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 № 261 «Про затвердження 

Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук 

у вищих навчальних закладах (наукових установах)». 

 

3. ПРОФІЛЬ КОНЦЕПЦІЇ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

Повна назва наукової установи 

Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії  

ім. В.П. Кухаря  Національної Академії наук 

України. 

Повна назва кваліфікації Доктор філософії в області біології 

Тип диплома та обсяг робіт 
Диплом доктора філософії, перший науковий 

ступінь, 4 академічних роки, 44 кредити ЄКТС 

Акредитуюча інституція 
Міністерство освіти і науки України, Україна, 

пр. Перемоги, 10, м. Київ, 01135 

Період акредитації 2019 рік 

Рівень програми 
QF for EHEA – третій цикл, EQF for LLL – 8 рівень; 

НРК України – 8 рівень 

Мови викладання Українська, російська або англійська для іноземців 

Основні поняття 

та їх визначення 

У програмі використано основні поняття та їх 

визначення відповідно до Закону України «Про 

вищу освіту» 

Вимоги до рівня освіти осіб, які 

можуть розпочати навчання 

Ступінь магістра або освітньо-кваліфікаційний 

рівень спеціаліста 
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А Мета програми 

 Метою даної освітньо-наукової програми є підготовка докторів філософії в галузі 

біології за спеціальністю «Біологія», яка забезпечується шляхом здобуття 

теоретичних знань, формування умінь, навичок та інших компетентностей, достатніх 

для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у професійній 

та/або дослідницько-іноваційній діяльності, оволодіння методологією наукової та 

педагогічної діяльності, а також виконання оригінальних наукових досліджень у 

формі дисертаційної роботи, результати якої мають наукову новизну, теоретичне та 

практичне значення; наукова, освітня, інформаційна підтримка аспірантів в ході 

підготовки та захисту дисертації.  

 

В Характеристика програми 

1 Предметна 

область 

(галузь знань) 

Біологія 

091 Біологія 

Спеціалізація: біоорганічна хімія 

2 Фокус 

програми: 

загальний/ 

спеціальний 

Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти за Законом України 

«Про вищу освіту», восьмий кваліфікаційний рівень Національної 

рамки кваліфікацій. 

Дослідження з пріоритетних напрямів біоорганічної хімії:  

-Методи дослідження в біоорганічній хімії; структура і функції 

природних біополімерів; білки, ферменти, нуклеїнові кислоти, 

полісахариди; біополімери як терапевтично важливі мішені; 

механізми реакційної здатності біомолекул в модельних системах; 

каталіз в біоорганічній хімії; зв'язок між структурою та 

активністю біоактивних сполук; 

- Біологічно активні сполуки - сучасний стан та тенденції розвитку. 

Історія розвитку уявлень щодо біологічно активних речовин. 

Головні поняття та терміни. Сучасні типи класифікацій біологічно 

активних сполук.  

 - Особливості функціонування біологічно активних сполук. 

Експериментальні підходи до аналізу молекулярних механізмів 

взаємодії біологічно активних сполук з компонентами мембран 

клітин.  

 - Гормони, фітогормони та синтетичні біологічно активні сполуки. 

 - Сучасні методи аналізу біологічної активності нових синтетичних 

сполук з перспективними функціональними властивостями та 

процесів за їх участю.  

 - Використання біомоделей у вирішенні питань розвитку 

теоретичних та прикладних проблем біології. 

 - QSAR-прогнозування біоактивності та молекулярний докінг у 

біології. Еволюція методології пошуку біологічно активних 

речовин. Основні напрями та підходи у розвитку можливостей 

комп’ютерного моделювання біологічно активних речовин. 
 - Теоретичні основи хемоінформатики. QSAR-моделювання 

властивостей біологічно активних речовин. Молекулярний докінг-

аналіз просторової структури ліганд-рецепторного комплексу. 

 - Молекулярні механізми регуляції біологічних систем. Мембрани, 

як ключовий компонент клітин в регуляції їх метаболізму. Головні 

функції біомембран. Білки та ліпіди у регуляції біологічної 

активності клітин. Пластичність мембран в регуляції активності 

процесів обміну клітин.  

 - Фосфоліпіди як структурний компонент мембран. Фосфоліпази - 
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родина білків, здатних гідролізувати фосфоліпіди мембран та 

забезпечувати продукцію вторинних посередників сигнальних 

систем ліпідної природи. Гени фосфоліпаз. Експресія генів 

фосфоліпаз в регуляції метаболізму клітин.  

 - Роль ліпідкіназ в трансдукції гормональних сигналів. Участь 

діацилгліцеролкіназ у гормональній та стрес сигналізації.  

 - Рецептори мембран як мішень дії гормонів; 

 - Протеїнкінази та фосфатази, їх роль в  реалізації біологічної дії 

гормонів та синтетичних біологічно активних сполук. Роль 

ізоферментів в забезпеченні специфіки метаболізму в різних типах 

клітин.  

 - Сигнальні системи клітин різного рівня організації, роль 

вторинних посередників. Особливості сигнальних систем у 

прокаріотів і еукаріотів.  

 - Спільні та відмінні риси сигнальних систем клітин тварин та 

рослин. Шляхи рецепції стимулів і передачі сигналів. Системи 

трансмембраної трансдукції гормонального сигналу та експресія 

гормонзалежних генів.  

 - Зовнішньоклітинні та внутрішньоклітинні рецептори.  

 - G-білки, тирозинові, гістидинові та серинові/треонінові кінази.    

3 Орієнтація 

програми 

Освітня, дослідницька та прикладна. Фундаментальні наукові 

дослідження та продукування нових знань в галузі біології, 

включаючи створення методів та/або технологій аналізу біологічної 

активності нових синтетичних сполук з перспективними 

функціональними властивостями та процесів за їх участю, що 

матимуть практичне застосування. 

4 Особливості 

програми 

Освітня складова програми. Програма реалізується у невеликих 

групах дослідників. Програма передбачає диференційований підхід 

до аспірантів очної і заочної форми навчання та здобувачів.  

Програма передбачає 30 кредитів ЄКТС для обов’язкових 

навчальних дисциплін, з яких 18 кредитів ЄКТС – це дисципліни 

загальної підготовки (філософія, іноземна мова фахового 

спрямування, методологія та організація наукових досліджень), що 

передбачають набуття аспірантом загальнонаукових 

(філософських), мовних компетенцій, універсальних навичок 

дослідника.  

Наукова складова програми. Наукова складова освітньо-наукової 

програми передбачає здійснення власних наукових досліджень під 

керівництвом одного або двох наукових керівників з відповідним 

оформленням одержаних результатів у вигляді дисертації. Ця 

складова програми не вимірюється кредитами ЄКТС, а формується 

окремо у вигляді індивідуального плану наукової роботи аспіранта і 

є складовою частиною навчального плану.  

Програма забезпечує оволодіння теоретичним та практичним 

інструментарієм наукових досліджень в галузі біоорганічної хімії та 

орієнтує на співробітництво із закладами системи Міністерства 

освіти і науки України, міжнародними організаціями, закордонними 

університетами та науковими установами, бізнес сектором. 

С Працевлаштування та продовження освіти 

1 Працевлашту-

вання 

Наукова та викладацька діяльність в галузі біології. 

Наукова, адміністративна та управлінська діяльність в закладах 

науки, освіти, в органах влади усіх рівнів та бізнес-секторі. 
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Професії згідно класифікатора професій України:  

Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери 

(управителі). Керівники підприємств, установ, організацій (12): 

керівники підприємств, установ, організацій (Директор)(1210.1),  

керівники різних основних підрозділів (Начальник) (1229.1), 

керівники функціональних підрозділів (Начальник)(1231). Керівник 

науково-дослідного підрозділу (1237), головний фахівець науково-

дослідного підрозділу (1237.1), Начальник (Завідувач) науково-

дослідного підрозділу (1237.2), Керівник проектів та програм 

(1238), Керівник інших функціональних підрозділів (1239), 

Керівник малих підприємств (Директор)(13). 

Професіонали: в галузі наук про життя та медичних наук  (221): 

наукові співробітники (біологія) (2211.1 ), біологи, ботаніки, 

зоологи та професіонали споріднених професій (2211.2 ); викладачі 

університетів та вищих навчальних закладів (2310): Професори та 

доценти (2310.1), інші викладачі університетів та вищих навчальних 

закладів (2310.2). Консультант, професіонал з інноваційної 

діяльності, професіонал з інтелектуальної власності, фахівець з 

економічного моделювання екологічних систем, фахівець із 

сертифікації, стандартизації та якості (2419.2); науковий 

співробітник з маркетингу, ефективності підприємництва, 

інтелектуальної власності та інноваційної діяльності (2419.1), 

науковий співробітник в галузі управління проектами та 

програмами (2447.1) 

Місця працевлаштування. Посади у відділах та лабораторіях 

наукових установ, профільних кафедрах університетів. Відповідні 

робочі місця (наукові дослідження та управління) підприємств, 

установ та організацій. 

2 Продовження 

освіти 

Навчання впродовж життя для розвитку і самовдосконалення в 

науковій та професійній сферах діяльності, а також  в інших 

споріднених галузях наукових знань: 

- підготовка на 9-ому  кваліфікаційному рівні Національної рамки 

кваліфікацій в галузі природничих наук; 

- навчання на 8-ому кваліфікаційному рівні Національної рамки 

кваліфікацій в споріднених спеціальностях; 

- освітні програми, дослідницькі гранти та стипендії, що містять 

додаткові наукові та освітні компоненти. 

D Стиль та методика навчання 

1 Підходи до 

викладання  

та навчання 

Основними підходами до викладання та навчання аспірантів є: 

- використання лекційних курсів, семінарів та консультацій із 

запланованих дисциплін; 

- самостійна робота з джерелами інформації у бібліотеці Інституту 

та у наукових бібліотеках України; 

- використання дистанційних курсів навчання та електронних 

ресурсів за допомогою мережі Інтернет; 

- індивідуальні консультації фахівців Інституту, інших установ 

НАН України, факультетів біологічного профілю вищих 

навчальних закладів, провідних фахівців біологічної галузі; 

- інформаційна підтримка участі аспірантів в конкурсах на 

отримання наукових стипендій і грантів; 

- активна робота аспірантів у складі груп з виконання 

держбюджетних та госпдоговірних тем, проектів конкурсних  
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програм, в т.ч. міжнародних, участь у підготовці звітних матеріалів, 

реєстраційних та облікових документів, оформленні патентів. 

2 Система 

оцінювання 

Система оцінювання знань освітньої програми передбачає 

здійснення поточного та підсумкового контролю. 

Поточний контроль проводиться у формі роботи на практичних 

заняттях, виступів на семінарах та конференціях, підготовки 

наукових звітів. 

Підсумковий контроль передбачає диференційований залік або 

усний іспит. Аспірант вважається допущеним до підсумкового 

контролю з дисциплін освітньо-наукової програми, якщо він 

виконав всі види робіт, передбачені навчальним планом з цієї 

дисципліни. 

3 Форма 

контролю 

успішності 

навчання 

аспірантів/ 

здобувачів 

Аспіранти/здобувачі проходять щорічну атестацію шляхом 

звітування на засіданні профільного відділу та Вченої ради 

Інституту про хід виконання освітньо-наукової програми та 

індивідуального плану наукової роботи, включаючи опубліковані 

наукові статті та виступи на конференціях.  

Кінцевим результатом навчання аспірантів/здобувачів є: повне 

виконання освітньо-наукової програми, перелік опублікованих за 

результатами досліджень наукових праць, у тому числі в 

зарубіжних виданнях та таких, що індексуються у наукометричних 

базах, апробація результатів на наукових конференціях, належним 

чином оформлений рукопис дисертації та захист (або прийняття до 

захисту спеціалізованою вченою радою) дисертації для отримання 

наукового ступеня доктора філософії в галузі 09 – Біологія, за 

спеціальністю 091 – Біологія. 

E   Програмні компетентності 

1 Інтегральні Здатність 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.  

2 Загальні 

(універсальні) 

 

ЗК1. Здатність до науково-професійного іншомовного мовлення. 

Здатність використовувати іноземну мову для представлення 

наукових результатів в усній та письмовій формах, для розуміння 

іншомовних наукових та професійних текстів для спілкування в 

іншомовному науковому і професійному середовищах. 

ЗК2. Здатність до цілісного викладу основних проблем філософії 

на рівні об'єктивного, ідеологічно незаангажованого сучасного 

бачення.  

ЗК3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

Здатність до критичного аналізу, оцінки фактів, синтезу нових ідей 

на основі встановлених закономірностей у біоорганічній хімії.  

ЗК4. Здатність до застосовування отриманих знань у науково-

практичній діяльності. Набуття креативного мислення, відкритого 

для застосування набутих знань з біології для вирішення 

стратегічних та поточних завдань прикладного характеру. 

ЗК5. Здатність до проведення самостійних наукових досліджень. 

Набуття компетентностей  ініціювання та виконання наукових 

досліджень з біоорганічної хімії, які дають можливість 

систематизувати та переосмислити отримані знання з біології.  
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ЗК6. Творчість. Здатність до генерування нових ідей, 

абстрактного мислення, досягнення наукових цілей, знаходження 

оптимальних рішення поточних завдань. 

ЗК7. Здатність працювати у команді. Здатність виконувати 

наукові дослідження в групі, розуміючи відповідальність за 

результати роботи, вимоги дисципліни, планування та управління 

часом. Здатність розробляти та управляти науковими проектами, 

готувати пропозиції щодо фінансування наукових досліджень. 

ЗК8. Здатність до спілкування з цільовими аудиторіями, 

представляти складну інформацію у зручний та зрозумілий спосіб, 

презентації результатів власного дослідження усно і письмово, 

використовуючи відповідну лексику, методи, інформаційно-

комунікаційні технології та технічні засоби. 

ЗК9. Етичні принципи та їх дотримання в наукових дослідженнях, 

порядність у професійній діяльності та повсякденному житті. 

ЗК10. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу науково-

технічної інформації з відповідних джерел. 

ЗК11. Здатність працювати в міжнародному науковому просторі. 

Здатність працювати у великій інтернаціональній групі, ставитися з 

повагою до національних та культурних традицій, способів роботи 

інших членів групи. 

ЗК12. Викладацькі та популяризаційні навички. Уміння 

спілкуватися із нефахівцями, основні навички організації та 

проведення навчальних занять. 

ЗК13. Організаційні навички. Уміння ефективно організовувати 

науково-дослідницький процес, оптимізувати його час та ресурси, 

мотивувати до плідної роботи колег для досягнення поставлених 

цілей. 

3 Спеціальні 

(фахові) 

 

СК1. Сучасні знання зі спеціалізації біоорганічної хімії та 

споріднених напрямів, включаючи методологію 

експериментальних досліджень відповідно до рівня вітчизняних та 

світових досягнень. 

СК2. Дослідницькі здатності. Здатність формулювати на 

сучасному рівні наукову проблему, робочі гіпотези досліджуваної 

проблеми, виконувати оригінальні дослідження в галузі 

біоорганічної хімії, досягати наукових результатів, які створюють 

нові цілісні знання, підходити до вирішення проблем і задач з 

позицій останніх досліджень науки в цій галузі та 

експериментальних методів, засвоєних з освітньо-наукової 

програми. 

СК3. Технологічні здатності. Вміння обирати та оптимально  

використовувати наукове обладнання, сучасні інформаційні бази та 

комунікаційні технології та процедури, які використовуються у 

біологічних та фізико-хімічних методах дослідження. 

СК4. Вміння аналізувати та інтерпретувати результати 

експериментів, в тому числі із застосуванням сучасних 

комп’ютерних програм, презентувати у наукових дискусіях 
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стосовно значення та використання отриманих результатів. 

СК5. Навички презентації результатів власного наукового 

дослідження та проведення дискусії в усній та письмовій формі. 

СК6. Здатність планувати та виконувати наукові проекти, 

складати пропозиції щодо фінансування наукових досліджень.  

СК7. Здатність до саморозвитку та самовдосконалення. Здатність 

шляхом самостійного навчання освоїти нові галузі науки, 

використовуючи здобуті фахові знання, уміння та навички. 

СК8. Практичні навички досліджень та шляхи їх вдосконалення в 

процесі наукових досліджень.  

F Програмні результати навчання 

 - Знання іноземної (англійської) мови, на рівні достатньому для представлення та 

обговорення результатів своєї наукової роботи в усній та письмовій формах, повного 

розуміння фахових наукових текстів з біології та хімії, вміння та навики спілкуватися 

в іншомовному науковому і професійному середовищі. 

- Оволодіння загальнонауковими (філософськими) компетентностями, спрямованими 

на формування системного наукового світогляду, професійної етики та загального 

культурного кругозору. 

- Навички усної та письмової презентації результатів власного наукового 

дослідження та дискусій в письмовій та усній формі. 

- Знання і вміння використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології, 

комп’ютерні засоби та програми при проведенні наукових досліджень. 

- Знання методів наукових досліджень та вміння їх використовувати на належному 

рівні; вміння виявляти, опрацьовувати, аналізувати та синтезувати отриману 

інформацію (наукові статті, науково-аналітичні матеріали, бази даних тощо). 

- Вміння робити пошук та огляд інформації в фаховій літературі з використанням 

різноманітних ресурсів: журналів, он-лайн ресурсів, вміння працювати з сучасними 

бібліографічними і реферативними базами даних, а також наукометричними 

платформами.  

- Здатність планувати, проектувати та виконувати наукові дослідження/проекти від 

стадії постановки задач до розгляду та оцінювання отриманих результатів, 

включаючи вміння вибрати потрібну техніку, процедури та методики. 

- Глибокі знання і розуміння в конкретній галузі біоорганічної хімії. Критичний 

аналіз сучасних даних літератури, знання  потенційних ризиків, оптимізації вартості 

проведення наукових робіт. Аргументація реалістичності плану. Наукові стратегії в 

разі непередбачуваних результатів.  Складання альтернативних планів. 

- Демонстрація знань і розуміння основних фактів, концепцій, теорій, що відносяться 

до біоорганічної хімії. Оцінка наявного потенціалу для виконання науково-дослідних 

робіт. Підготовка дисертаційного проекту. Здатність вести наукові семінари та 

публікувати наукові статті в провідних фахових журналах в галузі біології. 

- Набуття досвіду в процесі обговорення на семінарах і колоквіумах оглядів 

спеціальної літератури та результатів експериментальних досліджень, а також 

вироблення культури діалогу та накопичення комунікативного  досвіду. 

- Здатність чітко та ефективно викладати великі за обсягом, глибокі й деталізовані 

результати наукової роботи. 

- Досягнення відповідних знань, розумінь та здатностей використання методів 
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аналізу даних і статистики на найсучаснішому рівні. 

- Опанування новітніми фізико-хімічними методами досліджень властивостей 

біологічно активних сполук. 

- Засвоєння основних концепцій, розуміння теоретичних і практичних проблем, 

історії розвитку та сучасного стану наукових знань в галузі біоорганічної хімії, 

володіння сучасною термінологією з досліджуваного наукового напряму. 

- Знання основних законів біоорганічної хімії, механізмів регуляції біологічних 

систем на молекулярному рівні, мембран, як ключового компоненту клітин в 

регуляції їх метаболізму, ролі білків та ліпідів у регуляції біологічної активності 

клітин.  

- Знання фосфоліпаз, як білків, здатних гідролізувати фосфоліпіди мембран та 

забезпечувати продукцію вторинних посередників сигнальних систем ліпідної 

природи, ролі експресії генів ліпідкіназ та фосфоліпаз в регуляції метаболізму 

клітин, шляхів регуляції діацилгліцеролкіназ у гормональній та стрес сигналізації.  

- Знання структури рецепторів мембран як мішені дії гормонів; функцій протеїнкіназ 

та фосфатаз у реалізації біологічної дії гормонів та синтетичних біологічно активних 

сполук, ролі ізоферментів в забезпеченні специфіки метаболізму в різних типах 

клітин.  

- Знання фізіологічних та молекулярно-клітинних механізмів регуляції росту та 

розвитку рослин за участю фітогормонів, їх синтетичних аналогів та нових 

низькомолекулярних біорегуляторів природного і синтетичного походження, а також 

основ гормональної регуляції морфогенезу рослин в культурі ізольованих клітин і 

тканин рослин in vitro. 

- Знання фізико-хімічних методів аналізу активності синтетичних та природніх 

біологічно активних сполук. 

- Знання сучасних напрямів створення технологій аналізу біологічної активності 

нових синтетичних сполук з перспективними функціональними властивостями та 

процесів за їх участю. 

- Знання основних напрямків та підходи у розвитку можливостей комп’ютерного 

моделювання біологічно активних речовин, теоретичних основ хемоінформатики, 

QSAR моделювання властивостей біологічно активних речовин, молекулярного 

докінг-аналізу просторової структури ліганд-рецепторного комплексу. 

- Вміння використання біомоделей у вирішенні питань розвитку теоретичних та 

прикладних проблем біології.  

- Знання загальних нормативних документів з охорони праці, вимог безпеки при 

зберіганні, розфасовці, видачі та транспортуванні хімічних реактивів, вимог безпеки 

при роботі зі скляним посудом і приладами. 

- Здатність підготувати та успішно захистити дисертаційну роботу на основі 

індивідуальних досліджень. 
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4. ОСВІТНЯ СКЛАДОВА КОНЦЕПЦІЇ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
Концепція освітньої діяльності передбачає такі цикли підготовки, що забезпечує 

освітньо-кваліфікаційний рівень підготовки доктора філософії: 

1) цикл дисциплін загальної підготовки; 2) цикл дисциплін професійної підготовки; 

3) практична підготовка; 4) атестація. 

Освітня частина програми передбачає нормативні дисципліни професійної 

підготовки і природничо-наукові та біологічні (фундаментальні), гуманітарні, соціально-

економічні та психолого-педагогічні дисципліни і забезпечує отримання освітнього рівня 

доктора філософії за спеціальністю біологія. 

Навчальні програми дисциплін за професійним спрямуванням доктора філософії 

орієнтовані у напрямку підвищення їх фундаментальності, наукового і професійного 

рівня, до них включено останні досягнення відповідної наукової галузі.  

Розподіл змісту освітньої складової за видами навчальної діяльності наданий у 

таблиці 1.  

Таблиця 1. Розподіл змісту освітньої складової 

План освітнього процесу 

 

Компетентності 

 

Кредитів 

ЄКТС 

 

1. ЦИКЛ ДИСЦИПЛІН ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ 

ОНД 1.00 Обов’язкові навчальні дисципліни 

ОНД 1.01. Іноземна мова професійного 

спрямування 
ЗК1, ЗК11 8 

ОНД 1.02. Філософія науки і культури 
ЗК2, ЗК3, ЗК9, ЗК12, 

СК2 
6 

ОНД 1.03. Методологія та організація наукових 

досліджень в біології 

ЗК3, ЗК5, ЗК6, ЗК10, 

ЗК13, СК5, СК6 
4 

 

ДВА 1.00. Дисципліни вільного вибору аспіранта.  

Перелік №1 (1 дисципліна з переліку) 

 

ДВА 1.01. Системний підхід до оформлення 

наукових праць  

ЗК7, ЗК8, ЗК12, СК2, 

СК5 
4 

ДВА 1.02. Організація та підготовка  

дисертаційної роботи  

ЗК4, ЗК6, ЗК8, ЗК9, 

ЗК10, СК2, СК4, СК5 
4 

ВСЬОГО 22 

2. ЦИКЛ ДИСЦИПЛІН ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

ОНД 2.00. Обов'язкові навчальні дисципліни 

ОНД 2.01. Біоорганічна хімія 
ЗК3, ЗК4, ЗК5, СК1, 

СК2, СК3, СК4 
4 

ОНД 2.02. Молекулярні механізми регуляції 

біологічних систем 

ЗК5, ЗК6, СК1, СК2, 

СК3, СК4 
4 

ОНД 2.03. Методи дослідження біоактивності in 

silico та in vitro 

ЗК4, ЗК10, СК3, СК4, 

СК7, СК8 
4 

ДВА 2.00. Дисципліни вільного вибору аспіранта (2 дисципліни з переліку). 

Перелік №2. Вибіркові курси спеціалізації "Біоорганічна хімія" 

ДВА 2.01. Біологічно активні речовини як 

антимікробні агенти 

ЗК4, СК1, СК2, СК4, 

СК8 
4 

ДВА 2.02. Сигнальні системи клітин різного рівня 

організації 

ЗК3, ЗК4, ЗК5, СК1, 

СК2, СК4, СК6 
4 

ДВА 2.03. Низькомолекулярні регулятори у 

рослин 

ЗК3, ЗК4, ЗК5, СК1, 

СК3, СК4, СК8 
4 

ДВА 2.04. Ензими та особливості їх ЗК4, ЗК5, СК1, СК2, 4 



14 

функціонування  СК4, СК7 

ДВА 2.05. Основи біоенергетики 
ЗК3, ЗК5, ЗК6, СК2, 

СК3 
4 

ВСЬОГО 20 

3. ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА 

ОНД 3.01. Науково-педагогічна практика ЗК7, ЗК8, ЗК12, СК5 2 

ВСЬОГО 2 

4. АТЕСТАЦІЯ 

КА 4.01. Кваліфікаційна атестація - - 

РАЗОМ 44 

 

Таблиця 2. Матриця співвідношення компетентностей до дисциплін 

навчального плану зі спеціальності 091 «Біологія» 

№ 

п/п 
Дисципліна навчального плану 

Загальні компетентності 
Спеціальні 

компетентності 

З
К

1
 

З
К

2
 

З
К

3
 

З
К

4
 

З
К

5
 

З
К

6
 

З
К

7
 

З
К

8
 

З
К

9
 

З
К

1
0

 

З
К

1
1

 

З
К

1
2

 

З
К

1
3

 

С
К

1
 

С
К

2
 

С
К

3
 

С
К

4
 

С
К

5
 

С
К

6
 

С
К

7
 

С
К

8
 

Обов’язкова частина плану 

1 Іноземна мова професійного спрямування •          •           

2 Філософія науки і культури  • •      •   •   •       

3 
Методологія та організація наукових 

досліджень в біології 
  •  • •    •   •     • •   

4 Біоорганічна хімія   • • •     •    • • • •     

5 
Молекулярні механізми регуляції 

біологічних систем 
    • •        • • • •     

6 
Методи дослідження біоактивності in silico 

та in vitro 
   •      •      • •   • • 

7 Науково-педагогічна практика       • •    •      •    

№ 

п/п 
Дисципліна навчального плану 

Загальні компетентності 
Спеціальні 

компетентності 

З
К

1
 

З
К

2
 

З
К

3
 

З
К

4
 

З
К

5
 

З
К

6
 

З
К

7
 

З
К

8
 

З
К

9
 

З
К

1
0

 

З
К

1
1

 

З
К

1
2

 

З
К

1
3

 

С
К

1
 

С
К

2
 

С
К

3
 

С
К

4
 

С
К

5
 

С
К

6
 

С
К

7
 

С
К

8
 

Вибіркова частина плану 

8 
Системний підхід до оформлення наукових 

праць 
      • •    •   •   •    

9 
Організація та підготовка  дисертаційної 

роботи 
   •  •  • • •     •  • •    

10 
Біологічно активні речовини як 

антимікробні агенти 
   •          • •  •    • 

11 
Сигнальні системи клітин різного рівня 

організації 
  • • •         • •  •  •   

12 Низькомолекулярні біорегулятори рослин   • • •         •  • •    • 

13 Ензими та особливості їх функціонування    • •         • •  •   •  

14 Основи біоенергетики   •  • •         • •      
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ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ,  

ЯКИМИ ПОВИНЕН ОВОЛОДІТИ ЗДОБУВАЧ  

 

Компетентності, якими 

повинен оволодіти здобувач 
Програмні результати навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, практик 

1. ЦИКЛ ДИСЦИПЛІН ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ 

ОНД 1.00 Обов’язкові навчальні дисципліни 

Здатність до науково-

професійного іншомовного 

мовлення. Здатність 

використовувати іноземну 

мову для представлення 

наукових результатів в усній та 

письмовій формах, для 

розуміння іншомовних 

наукових та професійних 

текстів для спілкування в 

іншомовному науковому і 

професійному середовищах 

(ЗК1). 

Здатність працювати в 

міжнародному науковому 

просторі. Здатність працювати 

у великій інтернаціональній 

групі, ставитися з повагою до 

національних та культурних 

традицій, способів роботи 

інших членів групи (ЗК11). 

Знання та розуміння іноземної 

мови;  

вміння використовувати її для 

представлення наукових 

результатів в усній та 

письмовій формах; 

розуміння іншомовних 

наукових та професійних 

текстів; 

вміння спілкуватися в 

іншомовному науковому і 

професійному середовищах; 

вміння працювати спільно з 

дослідниками з інших країн. 

ОНД 1.01. Іноземна 

мова професійного 

спрямування 

(8 кредитів ЄКТС – 

семестри 1, 2). 

Відповідальний: 

Центр наукових 

досліджень та 

викладання іноземних 

мов НАН України. 

Здатність до цілісного викладу 

основних проблем філософії на 

рівні об'єктивного, ідеологічно 

незаангажованого сучасного 

бачення (ЗК2). 

Здатність до абстрактного 

мислення, аналізу та синтезу. 

Здатність до критичного 

аналізу, оцінки фактів, синтезу 

нових ідей на основі 

встановлених закономірностей 

у біоорганічній хімії (ЗК3). 

Етичні принципи та їх 

дотримання в наукових 

дослідженнях, порядність у 

професійній діяльності та 

повсякденному житті (ЗК9). 

Знання теорії та практики 

філософського мислення з 

урахуванням засад 

світоглядного плюралізму й 

ідеологічної толерантності; 

вміння розкривати такі усталені 

теми, як сутність і предмет 

філософії, онтологія, 

гносеологія, аксіологія, історія 

філософії, філософія науки. 

ОНД 1.02. Філософія 

науки і культури  

(6 кредитів ЄКТС – 

семестри 1, 2). 

Відповідальний: 

Центр гуманітарної 

освіти НАН України. 
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Викладацькі та 

популяризаційні навички. 

Уміння спілкуватися із 

нефахівцями, основні навички 

організації та проведення 

навчальних занять (ЗК12). 

Дослідницькі здатності. 

Здатність формулювати на 

сучасному рівні наукову 

проблему, робочі гіпотези 

досліджуваної проблеми, 

виконувати оригінальні 

дослідження в галузі 

біоорганічної хімії, досягати 

наукових результатів, які 

створюють нові цілісні знання, 

підходити до вирішення 

проблем і задач з позицій 

останніх досліджень науки в 

цій галузі та 

експериментальних методів, 

засвоєних з освітньо-наукової 

програми (СК2). 

Здатність до абстрактного 

мислення, аналізу та синтезу. 

Здатність до критичного 

аналізу, оцінки фактів, синтезу 

нових ідей на основі 

встановлених закономірностей 

у біоорганічній хімії (ЗК3). 

Здатність до проведення 

самостійних наукових 

досліджень. Набуття 

компетентностей  ініціювання 

та виконання наукових 

досліджень з біоорганічної 

хімії, які дають можливість 

систематизувати та 

переосмислити отримані 

знання з біології (ЗК5). 

Творчість. Здатність до 

генерування нових ідей, 

абстрактного мислення, 

досягнення наукових цілей, 

знаходження оптимальних 

рішення поточних завдань 

(ЗК6). 

Знання стану наукової 

діяльності в Україні та за 

кордоном у галузі біології, 

основ методології наукового 

пізнання, концепцій та моделей 

розвитку науки; 

вміння аналізувати наукову 

інформацію, оцінювати стан і 

напрями проведення наукових 

досліджень;  

знання змісту основних 

категорій у галузі наукової 

діяльності; методи та 

особливості емпіричного та тео-

ретичного дослідження, 

методологічних принципів, 

структури, функції наукового 

знання; 

знання особливостей організації 

та проведення власного 

наукового дослідження в галузі 

біології, сучасних методів 

дослідження в біології; 

вміння визначати наукову 

парадигму сучасних наукових 

ОНД 1.03. 

Методологія та 

організація наукових 

досліджень в біології 

(4 кредити ЄКТС – 

семестри 1, 2). 
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Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу науково-

технічної інформації з 

відповідних джерел (ЗК10). 

Організаційні навички. Уміння 

ефективно організовувати 

науково-дослідницький 

процес, оптимізувати його час 

та ресурси, мотивувати до 

плідної роботи колег для 

досягнення поставлених цілей 

(ЗК13). 

Навички презентації 

результатів власного 

наукового дослідження та 

проведення дискусії в усній та 

письмовій формі (СК5). 

Здатність планувати та 

виконувати наукові проекти, 

складати пропозиції щодо 

фінансування наукових 

досліджень (СК6). 

теорій, вибудовувати логіку 

наукового дослідження;  

знання основних видів і джерел 

наукової інформації, загальних 

вимог до оформлення 

наукового дослідження; 

вміння добирати інформаційні 

джерела наукових досліджень; 

знання способів осмислення та 

критичного аналізу, структури 

та логіки наукового 

дослідження; 

вміння розробляти методику та 

план наукового дослідження; 

вміння обробляти результати 

дослідження, здійснювати 

апробацію результатів 

наукових досліджень, 

підготувати наукову роботу до 

захисту та захистити її; 

вміння застосовувати отримані  

знання в розробці стратегії 

розвитку власних досліджень. 

ДВА 1.00. Дисципліни вільного вибору аспіранта. Перелік №1 (1 дисципліна з 

переліку) 

Здатність працювати у команді. 

Здатність виконувати наукові 

дослідження в групі, 

розуміючи відповідальність за 

результати роботи, вимоги 

дисципліни, планування та 

управління часом. Здатність 

розробляти та управляти 

науковими проектами, 

готувати пропозиції щодо 

фінансування наукових 

досліджень (ЗК7). 

Здатність до спілкування з 

цільовими аудиторіями, 

представляти складну 

інформацію у зручний та 

зрозумілий спосіб, презентації 

результатів власного 

дослідження усно і письмово, 

використовуючи відповідну 

лексику, методи, 

інформаційно-комунікаційні 

Знання сучасних принципів 

формування команди для 

виконання наукових проектів; 

вміння брати участь в 

обговоренні наукового 

дослідження у форматі усних 

презентацій під час наукових 

заходів; 

знання принципів використання 

інформаційно-комунікаційних 

технологій та технічних засобів; 

вміння аналізувати дослідження 

інших науковців щодо нових 

оригінальних результатів, 

концепцій і теорій; 

знання сучасних шляхів 

організації та конструктивного 

проведення навчальних занять;  

вміння вести переконливу 

ДВА 1.01. Cистемний 

підхід до 

оформлення 

наукових праць  

(4 кредити ЄКТС – 

семестр 3). 
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технології та технічні засоби 

(ЗК8). 

Викладацькі та 

популяризаційні навички. 

Уміння спілкуватися із 

нефахівцями, основні навички 

організації та проведення 

навчальних занять (ЗК12). 

Дослідницькі здатності. 

Здатність формулювати на 

сучасному рівні наукову 

проблему, робочі гіпотези 

досліджуваної проблеми, 

виконувати оригінальні 

дослідження в галузі 

біоорганічної хімії, досягати 

наукових результатів, які 

створюють нові цілісні знання, 

підходити до вирішення 

проблем і задач з позицій 

останніх досліджень науки в 

цій галузі та 

експериментальних методів, 

засвоєних з освітньо-наукової 

програми (СК2). 

Навички презентації 

результатів власного наукового 

дослідження та проведення 

дискусії в усній  та письмовій 

формі (СК5). 

фахову дискусію; 

вміння працювати в команді, 

спільно планувати і виконувати 

необхідні завдання, організову-

вати та планувати наукові 

заходи, формулювати 

теоретичну та 

експериментальну проблему, 

встановлювати шляхи її 

реалізації; 

вміння чітко та переконливо 

викладати результати власного 

дослідження у дискусіях на 

наукових форумах. 

Здатність до застосовування 

отриманих знань у науково-

практичній діяльності. Набуття 

креативного мислення, 

відкритого для застосування 

набутих знань з біології для 

вирішення стратегічних  та  

поточних  завдань 

прикладного характеру (ЗК4). 

Творчість. Здатність до 

генерування нових ідей, 

абстрактного мислення, 

досягнення наукових цілей, 

знаходження оптимальних 

рішення поточних завдань 

(ЗК6). 

Здатність до спілкування з 

Знання сучасного стану знань у 

галузі дослідження і 

міждисциплінарному контексті; 

вміння самостійно 

формулювати і вирішувати 

оригінальні дослідницькі 

завдання за міжнародними 

академічними стандартами; 

знання основних ідей і 

принципів стандарту роботи 

GLP (good laboratory practice); 

вміння формулювати ідею 

дослідження, планувати його 

етапи, оцінювати ризики й 

обмеження; 

знання переваг і недоліків мето-

ДВА 1.02. 

Організація та 

підготовка 

дисертаційної роботи 

(4 кредити ЄКТС – 

семестр 3). 
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цільовими аудиторіями, 

представляти складну 

інформацію у зручний та 

зрозумілий спосіб, презентації 

результатів власного 

дослідження усно і письмово, 

використовуючи відповідну 

лексику, методи, 

інформаційно-комунікаційні 

технології та технічні засоби 

(ЗК8). 

Етичні принципи та їх 

дотримання в наукових 

дослідженнях, порядність у 

професійній діяльності та 

повсякденному житті (ЗК9). 

Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу 

науково-технічної інформації з 

відповідних джерел (ЗК10). 

Дослідницькі здатності. 

Здатність формулювати на 

сучасному рівні наукову 

проблему, робочі гіпотези 

досліджуваної проблеми, 

виконувати оригінальні 

дослідження в галузі 

біоорганічної хімії, досягати 

наукових результатів, які 

створюють нові цілісні знання, 

підходити до вирішення 

проблем і задач з позицій 

останніх досліджень науки в 

цій галузі та 

експериментальних методів, 

засвоєних з освітньо-наукової 

програми (СК2). 

Вміння аналізувати та 

інтерпретувати результати 

експериментів, в тому числі із 

застосуванням сучасних 

комп’ютерних програм, 

презентувати у наукових 

дискусіях стосовно значення та 

використання отриманих 

результатів (СК4). 

Навички презентації 

дів, які планується використати 

у дослідницькій роботі; 

вміння ідентифікувати, 

обґрунтовувати, застосовувати і 

вдосконалювати відповідні 

методи досліджень і 

експериментальні методики; 

критичний аналіз і оцінка 

наявних знань; 

знання наукової термінології та 

програмного забезпечення для 

створення мультимедійної 

продукції для якнайкращого 

представлення власних 

результатів та їх популяризації; 

вміння використовувати 

мультимедійні проектори, 

пакети програмного 

забезпечення MS PowerPoint та 

розвивати лекторські навички 

для презентації результатів 

дослідження широкій аудиторії; 

знання принципів наукової 

моралі і етики при плануванні, 

виконанні експериментів та 

оформленні наукових робіт; 

вміння поводитися та 

висловлюватися відповідно до 

вимог та правил етики та 

моралі; 

знання правил цитування та 

посилання на використані 

джерела, правил оформлення 

бібліографічного списку;  

вміння працювати з сучасними 

бібліографічними та рефератив-

ними базами даних, а також 

наукометричними 

платформами, такими як Web of 

Science, Scopus та ін.;  

вміння обґрунтовувати 

структуру та зміст власного 

наукового  дослідження (вибір 

теми, огляд наукової 

літератури, формування 
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результатів власного 

наукового дослідження та 

проведення дискусії в усній та 

письмовій формі (СК5). 

 

гіпотези, мети, дослідницьких 

завдань, очікуваних результатів, 

ризиків, тощо). 

вміння структурувати дисерта-

ційну роботу відповідно до 

існуючих вимог. 

вміння захищати та відстоювати 

власні думки та гіпотези, 

дискутувати про отримані 

результати, використовуючи 

власні знання в галузі дослід-

ження та суміжних дисциплін. 

2. ЦИКЛ ДИСЦИПЛІН ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

ОНД 2.00. Обов'язкові навчальні дисципліни 

Здатність до абстрактного 

мислення, аналізу та синтезу. 

Здатність до критичного 

аналізу, оцінки фактів, синтезу 

нових ідей на основі 

встановлених закономірностей 

у біоорганічній хімії (ЗК3).  

Здатність до застосовування 

отриманих знань у науково-

практичній діяльності. Набуття 

креативного мислення, 

відкритого для застосування 

набутих знань з біології для 

вирішення стратегічних  та  

поточних  завдань 

прикладного характеру. (ЗК4). 

Здатність до проведення 

самостійних наукових 

досліджень. Набуття 

компетентностей  ініціювання 

та виконання наукових 

досліджень з біоорганічної 

хімії, які дають можливість 

систематизувати та 

переосмислити отримані 

знання з біології (ЗК5). 

Сучасні знання зі спеціалізації 

біоорганічної хімії та 

споріднених напрямів, 

включаючи методологію 

експериментальних досліджень 

відповідно до рівня 

Знання про біоорганічну хімію 

– предмет, методи дослідження, 

пріоритетні задачі, її місце 

серед хімічних і біологічних 

наук, практичне значення. 

знання структури та функцій 

природних біополімерів (білків, 

нуклеїнових кислот, 

вуглеводів), ліпідів, 

низькомолекулярних 

природних і синтетичних 

біорегуляторів (вітамінів, 

алкалоїдів, терпенів, стероїдів, 

антибіотиків, 

гормонів,токсинів, феромонів, 

пестицидів);  

знання основних методів 

виділення та очищення 

природних біологічно активних 

речовин, їх модифікації, 

розділення енантіомерів;  

вміння проводити виділення в  

індивідуальному стані, 

розділяти та ідентифікувати 

сполуки; 

знання про інгібітори та 

активатори ензиматичних 

реакцій, як ключові 

біорегулятори біохімічних 

процесів; експериментальне 

визначення активності 

ОНД 2.01. 

Біоорганічна хімія (4 

кредити ЄКТС – 

семестри 3,4). 
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вітчизняних та світових 

досягнень (СК1). 

Дослідницькі здатності. 

Здатність формулювати на 

сучасному рівні наукову 

проблему, робочі гіпотези 

досліджуваної проблеми, 

виконувати оригінальні 

дослідження в галузі 

біоорганічної хімії, досягати 

наукових результатів, які 

створюють нові цілісні знання, 

підходити до вирішення 

проблем і задач з позицій 

останніх досліджень науки в 

цій галузі та 

експериментальних методів, 

засвоєних з освітньо-наукової 

програми (СК2). 

Технологічні здатності. Вміння 

обирати та оптимально 

використовувати наукове 

обладнання, сучасні 

інформаційні бази та 

комунікаційні технології та 

процедури, які 

використовуються у 

біологічних та фізико-хімічних 

методах дослідження (СК3). 

Вміння аналізувати та 

інтерпретувати результати 

експериментів, в тому числі із 

застосуванням сучасних 

комп’ютерних програм, 

презентувати у наукових 

дискусіях стосовно значення та 

використання отриманих 

результатів (СК4). 

біорегуляторів; 

вміння аналізувати кількісний 

та якісний склад сполук, що 

вивчаються на основі 

молекулярно-біологічних та 

фізико-хімічних підходів із 

застосуванням хроматографії, 

мас-спектрометрії, різних видів 

оптичної спектроскопії,  

ядерного магнітного резонансу і 

т.п.; 

вміння генерувати та 

реалізовувати власні ідеї у 

дослідженнях  властивостей 

біорегуляторів в забезпеченні 

життєдіяльності живих систем, 

аналізувати механізми регуляції 

клітин за дії біологічно 

активних сполук; 

вміння вибирати та 

використовувати сучасне 

обладнання, у тому числі 

комп’ютерну техніку, для 

дослідження біологічно 

активних сполук; 

вміння системно аналізувати 

результати експериментального  

тестування біологічно активних 

сполук за допомогою фізико-

хімічних методів та сучасних 

комп’ютерних програм; 

вміння використовувати набуті 

знання та навички для 

проведення експериментальної 

роботи з вивчення  ролі 

біологічно активних сполук у 

перебігу біологічних процесів в 

організмі. 

Здатність до проведення 

самостійних наукових 

досліджень. Набуття 

компетентностей  ініціювання 

та виконання наукових 

досліджень з біоорганічної 

хімії, які дають можливість 

систематизувати та 

Знання сучасного стану та 

тенденції розвитку біології, 

зокрема основних принципів 

регуляції біологічних систем;  

вміння використовувати знання 

щодо реакційної здатності 

біомолекул у живих системах;  

ОНД 2.02. 

Молекулярні 

механізми регуляції 

біологічних систем 

(4 кредити ЄКТС – 

семестри 3,4). 
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переосмислити отримані 

знання з біології (ЗК5).  

Творчість. Здатність до 

генерування нових ідей, 

абстрактного мислення, 

досягнення наукових цілей, 

знаходження оптимальних 

рішення поточних завдань 

(ЗК6). 

Сучасні знання зі спеціалізації 

біоорганічної хімії та 

споріднених напрямів, 

включаючи методологію 

експериментальних 

досліджень відповідно до рівня 

вітчизняних та світових 

досягнень (СК1). 

Дослідницькі здатності. 

Здатність формулювати на 

сучасному рівні наукову 

проблему, робочі гіпотези 

досліджуваної проблеми, 

виконувати оригінальні 

дослідження в галузі 

біоорганічної хімії, досягати 

наукових результатів, які 

створюють нові цілісні знання, 

підходити до вирішення 

проблем і задач з позицій 

останніх досліджень науки в 

цій галузі та 

експериментальних методів, 

засвоєних з освітньо-наукової 

програми (СК2). 

Технологічні здатності. Вміння 

обирати та оптимально 

використовувати наукове 

обладнання, сучасні 

інформаційні бази та 

комунікаційні технології та 

процедури, які 

використовуються у 

біологічних та фізико-хімічних 

методах дослідження (СК3). 

Вміння аналізувати та 

інтерпретувати результати 

експериментів, в тому числі із 

знання фізико-хімічних та 

імунологічних методів 

дослідження регуляції 

біологічних процесів у живих 

систем різного рівня 

організації;  

вміння застосовувати 

особливості ферментативного 

каталізу та регуляції активності 

ферментів у власних 

дослідженнях; 

знання сучасних інформаційно-

наукових джерел у галузі 

досліджень та суміжних наук; 

вміння створювати нові знання 

через оригінальні дослідження 

на сучасному методологічному 

рівні; 

вміння аналізувати світові та 

вітчизняні досягнення у дослід-

женнях організації 

молекулярних рецепторів та їх 

ролі у регуляції метаболізму 

клітини; 

вміння генерувати та реалізову-

вати власні ідеї у дослідженнях 

участі різного рівня 

біорегуляторів у організації 

живих систем, аналізувати 

механізми регуляції клітин за 

дії біологічно активних сполук 

та стресових факторів 

середовища; 

вміння визначати методичні під-

ходи та технологічне 

обладнання для аналізу 

активності ферментів 

метаболізму ліпідів, зокрема 

ліпідкіназ та фосфоліпаз, 

встановлювати їх роль у 

регуляції метаболізму клітин 

різного рівня організації; 

вміння аналізувати та 

формувати схеми 

послідовностей подій у клітині 

за дії біологічно активних 
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застосуванням сучасних 

комп’ютерних програм, 

презентувати у наукових 

дискусіях стосовно значення та 

використання отриманих 

результатів (СК4). 

сполук на основі результатів 

досліджень, використовуючи 

сучасні комп’ютерні програми; 

вміння конструктивно 

доповідати на наукових 

форумах, застосовувати 

отримані результати в розробці 

подальшої стратегії розвитку 

власних досліджень. 

Здатність до застосовування 

отриманих знань у науково-

практичній діяльності. Набуття 

креативного мислення, 

відкритого для застосування 

набутих знань з біології для 

вирішення стратегічних та 

поточних  завдань прикладного 

характеру (ЗК4). 

Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу 

науково-технічної інформації з 

відповідних джерел (ЗК10). 

Технологічні здатності. Вміння 

обирати та оптимально 

використовувати наукове 

обладнання, сучасні 

інформаційні бази та 

комунікаційні технології та 

процедури, які 

використовуються у 

біологічних та фізико-хімічних 

методах дослідження (СК3). 

Вміння аналізувати та 

інтерпретувати результати 

експериментів, в тому числі із 

застосуванням сучасних 

комп’ютерних програм, 

презентувати у наукових 

дискусіях стосовно значення та 

використання отриманих 

результатів (СК4). 

Здатність до саморозвитку та 

самовдосконалення. Здатність 

шляхом самостійного навчання 

освоїти нові галузі науки, 

використовуючи здобуті 

фахові знання, уміння та 

Знання сучасної термінології в 

області проблеми пошуку нових 

біологічно активних низькомо-

лекулярних сполук широкого 

спектру дії. 

вміння володіти сучасними 

методами досліджень 

біооб‘єктів різного 

організаційно-функціонального 

рівня в якості біомоделей або 

біосенсорів, селективно 

чутливих до широкого спектру 

ксенобіотиків; 

знання основних джерел 

пошуку та методів обробки 

інформації щодо хімічних та 

біологічних властивостей нових 

потенційно активних сполук, 

методи прогнозування 

біологічної активності хімічних 

сполук різних класів, поєднання 

результати методів 

хемоінформатики та 

експериментальних досліджень 

для спрямованого пошуку, 

аналізу широкого спектру 

біологічних властивостей 

хімічних сполук -потенційних 

біорегуляторів; 

вміння обирати та використову-

вати новітні інформаційні та 

комунікаційні технології в 

наукових дослідженнях; 

вміння орієнтуватися у 

сучасних хімічних базах даних 

та використовувати їх у 

віртуальних та 

ОНД 2.03. Методи 

дослідження 

біоактивності in 

silico та in vitro (4 

кредити ЄКТС – 

семестр 3,4). 
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навички (СК7). 

Практичні навички досліджень 

та шляхи їх вдосконалення в 

процесі наукових досліджень 

(СК8). 

експериментальних 

дослідженнях; 

вміння створювати нові знання з 

використанням інформаційних 

технологій у власних наукових 

дослідженнях. 

ДВА 2.00. Дисципліни вільного вибору аспіранта (2 дисципліни з переліку). 

Перелік №2. Вибіркові курси спеціалізації "Біоорганічна хімія" 

Здатність до застосовування 

отриманих знань у науково-

практичній діяльності. Набуття 

креативного мислення, 

відкритого для застосування 

набутих знань з біології для 

вирішення стратегічних та 

поточних  завдань прикладного 

характеру (ЗК4). 

Сучасні знання зі спеціалізації 

біоорганічної хімії та 

споріднених напрямів, 

включаючи методологію 

експериментальних досліджень 

відповідно до рівня 

вітчизняних та світових 

досягнень (СК1). 

Дослідницькі здатності. 

Здатність формулювати на 

сучасному рівні наукову 

проблему, робочі гіпотези 

досліджуваної проблеми, 

виконувати оригінальні 

дослідження в галузі 

біоорганічної хімії, досягати 

наукових результатів, які 

створюють нові цілісні знання, 

підходити до вирішення 

проблем і задач з позицій 

останніх досліджень науки в 

цій галузі та 

експериментальних методів, 

засвоєних з освітньо-наукової 

програми (СК2). 

Вміння аналізувати та 

інтерпретувати результати 

експериментів, в тому числі із 

застосуванням сучасних 

Знання про мікроорганізми як 

самостійні саморегулюючі та 

самовідтворюючі одноклітинні 

організми;  

вміння визначати фактори 

патогенності та вірулентності 

мікроорганізмів, особливості 

лікарської мультирезистентності 

мікробних патогенів; 

вміння використовувати сучасні 

види класифікації 

антимікробних засобів за 

хімічною будовою, за 

механізмом дії, за типом 

молекулярних мішеней, за 

походженням, за призначенням, 

найбільш поширені сучасні 

класи антимікробних агентів за 

різними класифікаційними 

підходами; 

вміння орієнтуватися та 

використовувати знання про 

складні ферментативні процеси 

метаболізму бактеріального та 

грибкового патогену у рамках 

пошуку адекватних 

молекулярних мішеней для 

нових селективних інгібіторів 

мікробного росту; 

вміння критично оцінювати та 

аналізувати результати роботи 

на основі використання 

сучасних методів 

експериментальних досліджень 

антимікробних властивостей 

хімічних сполук та матеріалів на 

основі сучасних комп’ютерних 

ДВА 2.01. 

Біологічно активні 

речовини як 

антимікробні 

агенти (4 кредити 

ЄКТС – семестр 4). 
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комп’ютерних програм, 

презентувати у наукових 

дискусіях стосовно значення та 

використання отриманих 

результатів (СК4). 

Практичні навички досліджень 

та шляхи їх вдосконалення в 

процесі наукових досліджень 

(СК8). 

технологій за актуальними 

практичними напрямками. 

 

Здатність до абстрактного 

мислення, аналізу та синтезу. 

Здатність до критичного 

аналізу, оцінки фактів, синтезу 

нових ідей на основі 

встановлених закономірностей 

у біоорганічній хімії (ЗК3).  

Здатність до застосовування 

отриманих знань у науково-

практичній діяльності. Набуття 

креативного мислення, 

відкритого для застосування 

набутих знань з біології для 

вирішення стратегічних та 

поточних  завдань 

прикладного характеру (ЗК4). 

Здатність до проведення 

самостійних наукових 

досліджень. Набуття 

компетентностей ініціювання 

та виконання наукових 

досліджень з біоорганічної 

хімії, які дають можливість 

систематизувати та 

переосмислити отримані 

знання з біології (ЗК5).  

Сучасні знання зі спеціалізації 

біоорганічної хімії та 

споріднених напрямів, 

включаючи методологію 

експериментальних 

досліджень відповідно до рівня 

вітчизняних та світових 

досягнень (СК1). 

Дослідницькі здатності. 

Здатність формулювати на 

сучасному рівні наукову 

проблему, робочі гіпотези 

Знання сучасних уявлень про 

рецепцію біологічно активних 

речовин, стимулів клітинами 

живих систем; 

вміння аналізувати сучасну 

інформацію про 

рентгеноструктурний аналіз 

комплексів рецептору із 

лігандами та іншу суміжну 

наукову літературу; 

знання основних шляхів 

трансдукції сигналів у клітинах 

різного рівня організації; 

вміння виявляти особливості 

трансдукції сигналів у 

сигнальних каскадах у відповідь 

на сприйняття клітиною 

факторів біотичної та абіотичної 

природи та прогнозувати 

імовірні клітинні мішені, які 

можуть бути залучені до 

регуляції метаболізму. 

знання шляхів реалізації ліпідної 

сигналізації в гормональній та 

стрес-регуляції, шляхи 

формування активних форм 

кисню та їх ролі в сигнальній 

трансдукції та регуляції 

метаболізму клітин, молекули-

мішені вторинних посередників 

сигналізації; 

вміння використовувати сучасні 

методи  дослідження сигнальних 

мереж клітин живих систем, 

зокрема тонкошарову 

хроматографію ліпідів для 

аналізу процесів формування 

ДВА 2.02. 

Сигнальні системи 

клітин різного рівня 

організації (4 

кредити ЄКТС – 

семестр 4). 
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досліджуваної проблеми, 

виконувати оригінальні 

дослідження в галузі 

біоорганічної хімії, досягати 

наукових результатів, які 

створюють нові цілісні знання, 

підходити до вирішення 

проблем і задач з позицій 

останніх досліджень науки в 

цій галузі та 

експериментальних методів, 

засвоєних з освітньо-наукової 

програми (СК2). 

Вміння аналізувати та 

інтерпретувати результати 

експериментів, в тому числі із 

застосуванням сучасних 

комп’ютерних програм, 

презентувати у наукових 

дискусіях стосовно значення та 

використання отриманих 

результатів (СК4). 

Здатність планувати та 

виконувати наукові проекти, 

складати пропозиції щодо 

фінансування наукових 

досліджень (СК6). 

 

вторинних посередників ліпідної 

природи та електрофорезу для 

дослідження мембранних білків, 

залучених у процес формування 

вторинних посередників. 

вміння аналізувати експеримен-

тальні методики та адаптувати їх 

під конкретні умови 

експерименту чи об’єкт 

досліджень.   

вміння застосовувати у експери-

ментальній роботі методи 

флуоресцентного мічення ліпідів 

та аналіз продуктів фосфоліпаз 

С, Д, діацилгліцеролкіназ, 

полярографії живих тканин з 

метою оцінки функціонування 

процесів транспорту електронів 

у мітохондріях, гістохімії з 

визначення локалізації процесів 

утворення супероксиданіон 

радикалів та інших активних 

форм кисню. 

вміння використовувати 

спеціальне лабораторне 

обладнання та програмне 

забезпечення - полярограф 

(Hansatech) з AxioVisio, 

мікроскоп Zeiss Primo Star, 

молекулярний сканер Bio-Rad 

Pharox FX із програмою Quantity 

One, аналізувати експресію генів 

і модулювати коескпресію, 

використовуючи бази даних 

Genevestigator та ePlant, 

визначати та модулювати 

залучення у процеси продуктів 

генів на основі аналізу 

структури ортологів у різних 

організмів. 

Здатність до абстрактного 

мислення, аналізу та синтезу. 

Здатність до критичного 

аналізу, оцінки фактів, синтезу 

нових ідей на основі 

встановлених закономірностей 

у біоорганічній хімії (ЗК3).  

Знання принципів і теоретичних 

основ регуляції рослинних 

організмів, загальну 

характеристику і класифікацію 

гормонів рослин, їх синтетичних 

аналогів; основи фізіологічних 

та молекулярно-клітинних 

ДВА 2.03. 

Низькомолекулярні 

біорегулятори 

рослин (4 кредити 

ЄКТС – семестр 4). 

 



27 

Здатність до застосовування 

отриманих знань у науково-

практичній діяльності. Набуття 

креативного мислення, 

відкритого для застосування 

набутих знань з біології для 

вирішення стратегічних та 

поточних завдань прикладного 

характеру (ЗК4). 

Здатність до проведення 

самостійних наукових 

досліджень. Набуття 

компетентностей  ініціювання 

та виконання наукових 

досліджень з біоорганічної 

хімії, які дають можливість 

систематизувати та 

переосмислити отримані 

знання з біології (ЗК5).  

Сучасні знання зі спеціалізації 

біоорганічної хімії та 

споріднених напрямів, 

включаючи методологію 

експериментальних 

досліджень відповідно до рівня 

вітчизняних та світових 

досягнень (СК1). 

Технологічні здатності. Вміння 

обирати та оптимально  

використовувати наукове 

обладнання, сучасні 

інформаційні бази та 

комунікаційні технології та 

процедури, які 

використовуються у 

біологічних та фізико-хімічних 

методах дослідження (СК3). 

Вміння аналізувати та 

інтерпретувати результати 

експериментів, в тому числі із 

застосуванням сучасних 

комп’ютерних програм, 

презентувати у наукових 

дискусіях стосовно значення та 

використання отриманих 

результатів (СК4). 

Практичні навички досліджень 

механізмів дії фітогормонів, їх 

синтетичних аналогів та нових 

низькомолекулярних 

біорегуляторів росту рослин 

природного і синтетичного 

походження; основи 

гормональної регуляції 

регенерації рослин в культурі 

ізольованих клітин і тканин 

рослин; 

знання принципів і теоретичних 

основ приготування живильних 

середовищ, стерилізації живиль-

них середовищ та рослинного 

матеріалу, склад живильних 

середовищ; 

знання теоретичних та 

методичних основ регуляції 

морфогенезу рослин в культурі 

ізольованих клітин та тканин in 

vitro із застосуванням 

фітогормонів, їх синтетичних 

аналогів та нових 

низькомолекулярних біорегуля-

торів росту рослин природного і 

синтетичного походження; 

основи клітинних технологій для 

отримання економічно важливих 

речовин вторинного 

походження; 

знання теоретичних та 

методичних основ клітинної 

селекції для одержання нових 

сортів рослин з покращеними 

комерційно-важливими 

ознаками; 

вміння аналізувати результати 

тестування біологічної 

активності фітогормонів, їх 

синтетичних аналогів та нових 

низькомолекулярних 

біорегуляторів, встановлювати 

зв’язок між їх структурою та 

біологічною активністю; 

вміння виділяти в 

індивідуальному стані 

фітогормони із організму рослин 



28 

та шляхи їх вдосконалення в 

процесі наукових досліджень 

(СК8). 

та аналізувати кількісний і 

якісний склад гормональних 

сполук та їх синтетичних 

аналогів; 

вміння використовувати набуті 

теоретичні та практичні знання 

для розробки нових біологічно 

активних сполук, добирати 

інформаційні джерела наукових 

досліджень; 

вміння оформляти результати 

наукових досліджень, та 

здійснювати апробацію 

результатів наукових 

досліджень.  

Здатність до застосовування 

отриманих знань у науково-

практичній діяльності. Набуття 

креативного мислення, 

відкритого для застосування 

набутих знань з біології для 

вирішення стратегічних та 

поточних завдань прикладного 

характеру (ЗК4). 

Здатність до проведення 

самостійних наукових 

досліджень. Набуття 

компетентностей  ініціювання 

та виконання наукових 

досліджень з біоорганічної 

хімії, які дають можливість 

систематизувати та 

переосмислити отримані 

знання з біології (ЗК5). 

Сучасні знання зі спеціалізації 

біоорганічної хімії та 

споріднених напрямів, 

включаючи методологію 

експериментальних 

досліджень відповідно до рівня 

вітчизняних та світових 

досягнень (СК1). 

Дослідницькі здатності. 

Здатність формулювати на 

сучасному рівні наукову 

проблему, робочі гіпотези 

досліджуваної проблеми, 

Знання фундаментальної ролі 

ензимів в обміні речовин та 

енергії, в регуляції 

різноманітних метаболічних 

процесів; 

вміння класифікувати ензими та 

коферменти, що каталізують 

біохімічні процеси в живих 

організмах; 

знання структурної організації 

ензимів і механізмів фермента-

тивного каталізу та принципів 

його регулювання; 

вміння використовувати методи 

очищення ензимів та способів 

доведення індивідуальності  

одержаних ферментів; 

знання ключових низькомолеку-

лярних регулятори біохімічних 

процесів: інгібітори та 

активатори ензиматичних 

реакцій; 

вміння  використовувати набуті 

знання та навички для 

проведення експериментальної 

роботи з вивчення  каталітичних 

властивостей ензимів та 

визначення величин кінетичних 

параметрів ферментативних 

реакцій; 

ДВА 2.04. Ензими та 

особливості їх 

функціонування (4 

кредити ЄКТС – 

семестр 4). 
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виконувати оригінальні 

дослідження в галузі 

біоорганічної хімії, досягати 

наукових результатів, які 

створюють нові цілісні знання, 

підходити до вирішення 

проблем і задач з позицій 

останніх досліджень науки в 

цій галузі та 

експериментальних методів, 

засвоєних з освітньо-наукової 

програми (СК2). 

Вміння аналізувати та 

інтерпретувати результати 

експериментів, в тому числі із 

застосуванням сучасних 

комп’ютерних програм, 

презентувати у наукових 

дискусіях стосовно значення та 

використання отриманих 

результатів (СК4). 

Здатність до саморозвитку та 

самовдосконалення. Здатність 

шляхом самостійного навчання 

освоїти нові галузі науки, 

використовуючи здобуті 

фахові знання, уміння та 

навички (СК7). 

вміння ставити досліди з 

вивчення ензиматичних  

процесів як in vitro, так і in vivo; 

вміння організовувати 

проведення експериментів, 

здійснювати аналіз та обробку 

результатів експериментальної 

роботи;  

вміння узагальнювати 

результати досліджень у вигляді 

наукових статей у профільних 

журналах.  

 

Здатність до абстрактного 

мислення, аналізу та синтезу. 

Здатність до критичного 

аналізу, оцінки фактів, синтезу 

нових ідей на основі 

встановлених закономірностей 

у біоорганічній хімії (ЗК3).  

Здатність до проведення 

самостійних наукових 

досліджень. Набуття 

компетентностей  ініціювання 

та виконання наукових 

досліджень з біоорганічної 

хімії, які дають можливість 

систематизувати та 

переосмислити отримані 

знання з біології (ЗК5).  

Творчість. Здатність до 

генерування нових ідей, 

Знання сучасного стану та 

тенденцій розвитку 

біоенергетики, зокрема 

основних принципів акумуляції 

та трансформації енергії у 

біологічних системах;  

вміння використовувати фізико-

хімічні та імунологічні методи 

для дослідження енергообміну 

живих систем різного рівня 

організації; 

знання шляхів визначення 

актуальності проблеми наукових 

досліджень;  

вміння створювати нові знання 

щодо процесів енергообміну 

біооб’єктів через оригінальні 

дослідження на сучасному 

ДВА 2.05.  

Основи 

біоенергетики (4 

кредити ЄКТС – 

семестр 4). 
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абстрактного мислення, 

досягнення наукових цілей, 

знаходження оптимальних 

рішення поточних завдань 

(ЗК6). 

Дослідницькі здатності. 

Здатність формулювати на 

сучасному рівні наукову 

проблему, робочі гіпотези 

досліджуваної проблеми, 

виконувати оригінальні 

дослідження в галузі 

біоорганічної хімії, досягати 

наукових результатів, які 

створюють нові цілісні знання, 

підходити до вирішення 

проблем і задач з позицій 

останніх досліджень науки в 

цій галузі та 

експериментальних методів, 

засвоєних з освітньо-наукової 

програми (СК2). 

Технологічні здатності. Вміння 

обирати та оптимально  

використовувати наукове 

обладнання, сучасні 

інформаційні бази та 

комунікаційні технології та 

процедури, які 

використовуються у 

біологічних та фізико-хімічних 

методах дослідження (СК3). 

методологічному рівні; 

знання ключових етапів процесів 

формування АТФ та інших 

макроергічних сполук у 

метаболізмі біологічних 

об’єктів; 

вміння генерувати та 

реалізовувати власні ідеї у 

вирішенні актуальних проблем з 

біоенергетики;  

вміння визначати теоретичні та 

експериментальні підходи для 

аналізу ефективності процесів 

енергообміну у біологічних 

системах для отримання 

оригінальних знань в галузі 

біорегуляторних процесів 

метаболізму клітин різного рівня 

організації;  

вміння використовувати сучасне 

обладнання, в тому числі 

комп’ютерну техніку, для 

аналізу енергоефективності 

біооб’єктів.  

 

3. ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА 

Здатність працювати у 

команді. Здатність виконувати 

наукові дослідження в групі, 

розуміючи відповідальність за 

результати роботи, вимоги 

дисципліни, планування та 

управління часом. Здатність 

розробляти та управляти 

науковими проектами, 

готувати пропозиції щодо 

фінансування наукових 

досліджень (ЗК7). 

Здатність до спілкування з 

цільовими аудиторіями, 

Знання принципів організації та 

форми здійснення навчального 

процесу в сучасних умовах, 

його наукове, навчально-

методологічне та нормативне 

забезпечення; 

вміння опрацьовувати наукові 

та інформаційні джерела при 

підготовці занять, 

застосовувати активні методики 

викладання професійно-

орієнтованих дисциплін 

відповідного фахового 

напрямку та дисциплін 

ОНД 3.01. Науково-

педагогічна 

практика (2 кредити 

ЄКТС – семестр 7). 
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представляти складну 

інформацію у зручний та 

зрозумілий спосіб, презентації 

результатів власного 

дослідження усно і письмово, 

використовуючи відповідну 

лексику, методи, 

інформаційно-комунікаційні 

технології та технічні засоби 

(ЗК8). 

Викладацькі та 

популяризаційні навички. 

Уміння спілкуватися із 

нефахівцями, основні навички 

організації та проведення 

навчальних занять (ЗК12). 

Навички презентації 

результатів власного наукового 

дослідження та проведення 

дискусії в усній та письмовій 

формі (СК5). 

фундаментального циклу для 

спеціальності 091 «Біологія»; 

знання принципів спілкування, 

дискутування та формування 

презентацій для цільових 

аудиторій; 

вміння критично сприймати та 

аналізувати думки й ідеї 

учасників цільових аудиторій, 

здійснювати критичний аналіз 

власних матеріалів з 

урахуванням етики науковця; 

знання етичних норм 

проведення дискусій у 

нефаховій аудиторії 

вміння проявляти викладацькі 

та популяризаційні здатності у 

нефаховій аудиторії; 

вміння готувати та проводити 

групові заняття, самостійну 

роботу аспірантів в межах 

дисциплін, які викладає 

науковий керівник. 
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5. НАУКОВА СКЛАДОВА КОНЦЕПЦІЇ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Науково-дослідницька робота аспірантів є обов’язковою складовою підготовки 

висококваліфікованих фахівців (докторів філософії), здатних самостійно вести науковий 

пошук, творчо вирішувати конкретні професійні, наукові завдання. Кредитами не 

обліковується.  

Наукова складова включає проведення фундаментальних та (або) прикладних 

наукових досліджень у вищому навчальному закладі та/або науковій установі, підготовку 

до публічного захисту дисертаційного дослідження, тематика якого визначена 

відповідним науковим підрозділом та затверджена вченою радою Інституту, написання та 

публікацію статей та апробацію результатів за напрямком дисертаційного дослідження, 

відповідно до чинних вимог, затверджених МОН України. 

Науково-дослідницька робота аспіранта здійснюється під керівництвом наукового 

керівника, умовно може бути розділена на підготовчий та основний етапи та включає 

наступні види діяльності. На підготовчому етапі аспірант: 

1. Обирає тему наукового дослідження та обґрунтовує актуальність обраної теми 

дослідження. Здійснює перегляд каталогів захищених дисертацій і знайомиться з уже 

виконаними у відділі/лабораторії дисертаційними роботами. Опрацьовує новітні 

результати досліджень в обраній та суміжних сферах науки. Ознайомлюється з 

аналітичними оглядами і статтями у фахових виданнях, проводить консультації з 

фахівцями з метою виявлення маловивчених наукових проблем і питань, що є 

актуальними. Вивчає та аналізує основні підходи та позиції наукових шкіл і течій у 

вирішенні проблеми, що досліджується; уточнює термінологію в обраній галузі знань. 

Здійснює пошук літературних джерел з обраної теми. 

2. Планує дисертаційну роботу шляхом складання індивідуального плану 

аспіранта; робочого плану аспіранта.  

3. Здійснює постановку мети і завдань дисертаційної роботи. Визначає об’єкт і 

предмет наукового дослідження. 

4. Обирає методи (методику) проведення дослідження. 

Під час основного етапу науково-дослідницької роботи аспірант: 

1. Проводить науково-дослідницьку роботу відповідно до профілю ОНП 

аспірантури, з використанням знань та навичок, отриманих в ході вивчення 

фундаментальних і прикладних дисциплін освітньої складової програми. Займається 

науковою роботою спрямованою на виконання теоретичної та практичної частини 

дослідження. 

2. Аналізує та узагальнює результати наукового дослідження на основі сучасних 

міждисциплінарних підходів, застосування наукових методологічних принципів та 

методичних прийомів дослідження, використання в дослідженні тематичних 

інформаційних ресурсів, провідного вітчизняного і зарубіжного досвіду з тематики 

дослідження. 

3. Здійснює підготовку та видання публікацій за темою дисертації: монографій та 

наукових публікацій у вітчизняних фахових виданнях, перелік яких затверджується 

центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки і виданнях, включених у 

міжнародні наукометричні бази даних, наукових публікацій в інших виданнях. 

4. Проводить апробацію результатів наукових досліджень шляхом участі у 

наукових конференціях: міжнародних та зарубіжних, всеукраїнських, регіональних та 

міжвузівських, а також у наукових семінарах. Бере участь у конкурсах наукових робіт. 

5. Бере участь у заходах Ради молодих вчених Інституту. 

6. Залучається до виконання держбюджетної або госпдоговірної тематики в рамках 

державних, академічних грантів, а також робочих планів наукових підрозділів Інституту. 

7. Якщо за науковими результатами наукового дослідження було отримано винахід, 

то аспірантом готуються та подаються документи для отримання патенту на винахід. 
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8. Займається проведенням досліджень та підготовкою дисертаційної роботи, 

формулюванням висновків дисертаційної роботи. 

9. Проходить попередню експертизу дисертації у відділі/лабораторії та на засіданні 

секцій вченої ради Інституту(передзахист). 

10. Займається роботою з підготовки рукопису дисертації і автореферату. 

11. Захищає дисертацію у спеціалізованій вченій раді. 

Науково-дослідницька робота відображається у індивідуальному плані підготовки 

аспіранта. Контроль виконання індивідуального плану підготовки здійснюються шляхом 

атестації. Атестація аспірантів здійснюється відповідно до навчального плану підготовки 

докторів філософії за спеціальністю. Атестація аспірантів проводиться раз на рік на 

засіданні вченої ради Інституту. При атестації аспіранта враховуються виконання 

програмних вимог як освітньої так і наукової компонент освітньо-наукової програми. 

Аспіранти, що успішно пройшли щорічну атестацію, переводяться на наступний рік 

навчання. Аспіранти, які не пройшли атестацію, підлягають відрахуванню. 

 

6. НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА  

Науково-педагогічна практика є обов’язковим компонентом ОНП підготовки 

докторів філософії за спеціальністю біологія в Інституті біоорганічної хімії та нафтохімії 

ім. В.П. Кухаря  НАН України. Вона має на меті набуття аспірантом професійних навичок 

та вмінь викладача вищого навчального закладу. 

Відпрацювання практичних умінь і навичок аспіранта здійснювати підготовку 

навчально-методичного забезпечення, підготовку та проведення занять, в межах 

дисциплін, які викладає науковий керівник, відбувається під час проходження науково-

педагогічної практики, що передбачено навчальним планом на четвертому році навчання 

залежно від фактичного педагогічного навантаження на третьому освітньому рівні 

навчання. 

Метою науково-педагогічної практики є поглиблення та закріплення знань 

аспірантів з питань організації і форм здійснення навчального процесу в сучасних умовах, 

його наукового, навчально-методичного та нормативного забезпечення, формування вмінь 

і навичок опрацювання наукових та інформаційних джерел при підготовці занять, 

застосування активних методик викладання професійно-орієнтованих дисциплін 

відповідного фахового напряму та дисциплін фундаментального циклу для спеціальності 

091 «Біологія». 

Науково-педагогічна практика має бути наближеною до напрямів наукових 

досліджень аспіранта. Під час такої практики виникає можливість апробувати результати 

досліджень, що проводяться аспірантом при написанні дисертаційної роботи. 

Згідно з навчальним планом підготовки докторів філософії, науково-педагогічна 

практика проводиться на четвертому році навчання в обсязі 60 год. (2 кредити), у тому 

числі не менше 12 годин семінарських, практичних чи лабораторних занять з аспірантами 

першого курсу.  

Проходження науково-педагогічної практики передбачає виконання аспірантом 

наступних видів робіт: 

- підготовку та проведення семінарських  занять; 

- підготовку навчально-методичного забезпечення проведення семінарських занять; 

- розробку завдань та організацію самостійної роботи аспірантів першого курсу з 

дисциплін, що читаються; 

- підготовку навчально-методичного забезпечення проведення залікових робіт та 

іспитів з дисциплін, що читаються; 

Залік з науково-педагогічної практики відбувається перед членами комісії, яка 

створюється за наказом директора Інституту. 
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7. КВАЛІФІКАЦІЙНА АТЕСТАЦІЯ АСПІРАНТА 

Атестація аспірантів здійснюється відповідно до навчального плану підготовки 

докторів філософії за спеціальністю біологія. В процесі підготовки докторів філософії 

використовують дві форми атестації: проміжну та підсумкову. Відповідно до діючих 

нормативно-правових документів Міністерства освіти і науки України та Інституту 

біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря  НАН України підсумкова атестація 

випускників, що завершують навчання за освітньо-науковими програмами доктора 

філософії, є обов’язковою. 

8.1. Проміжна атестація 

Метою проміжної атестаціє є контроль за виконанням індивідуального плану 

аспіранта за всіма складовими, передбаченими навчальним планом. Проміжна атестація 

включає три модулі: 1) теоретичний, 2) науково-дослідницький, 3) практичний. 

8.1.1. Атестація за теоретичним модулем передбачає складання іспитів відповідно 

до навчального плану підготовки докторів філософії за спеціальністю 091 «Біологія». 

Склад екзаменаційної комісії та голова призначається наказом директора після повного 

виконання програми освітньо-наукового рівня доктора філософії з метою встановлення 

фактичної відповідності рівня теоретичної підготовки вимогам загальних та фахових 

компетентностей випускників аспірантури. Технологія проміжної атестації включає 

наступні етапи: 

- розробка теоретичних питань науково-практичного характеру; 

- проведення контролю; 

- перевірка виконаних завдань; 

- обговорення відповідей на додаткові запитання членів комісії; 

- оцінювання ступеня досягнення кінцевих цілей теоретичної підготовки аспірантів 

відповідно до об’єктивних критеріїв. 

8.1.2. Науково-дослідницький модуль відповідно до начального плану передбачає 

проведення поточної атестації аспірантів раз на рік. Метою атестації є контроль за 

виконанням індивідуального плану науково-дослідницького пошуку та дотриманням 

графіку підготовки результатів науково-дослідницької роботи.  

8.1.3. Практичний модуль відповідно до начального плану передбачає проведення 

науково-педагогічної практики на четвертому році навчання. Метою проміжної атестації 

за практичною складовою є контроль за виконанням індивідуального плану та набуття 

аспірантом професійних навичок та вмінь викладача вищого навчального закладу.  

8.2. Підсумкова атестація 

Метою підсумкової атестації є встановлення відповідності рівня освітньо-наукової 

підготовки випускників аспірантури вимогам ОНП доктора філософії за спеціальністю 

біологія. Формою підсумкової атестації є прилюдний захист результатів науково-

дослідницької роботи, які представлені у вигляді дисертації. Він дозволяє встановити 

відповідність рівня науково-дослідницької підготовки аспіранта та вимог, що висуваються 

до доктора філософії за спеціальністю біологія. 

Підсумкову атестацію у вигляді прилюдного захисту дисертації здійснює 

Спеціалізована вчена рада, склад якої затверджується Міністерством освіти і науки 

України на підставі чинних нормативно-правових документів. В окремих випадках згідно 

з Законом України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. (ст. 6.3, 30.5.5) створюється разова 

спеціалізована вчена рада у складі 6–7 фахівців відповідного профілю, з яких не менше 

двох мають бути працівниками інших вищих навчальних закладів або наукових установ. 

Персональний склад такої ради затверджується Національним агентством із забезпечення 

якості вищої освіти. 

На дисертаційну роботу доктора філософії в галузі біології за спеціальністю 

«Біологія» покладається основна дослідницька і фахова кваліфікаційна функція, яка 

відображує здатність здобувача ступеня доктора філософії вести самостійний науковий 

пошук, вирішувати прикладні наукові завдання і здійснювати їхнє наукове узагальнення у 
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вигляді власного внеску у розвиток сучасної біологічної науки і практики. Вона є 

результатом самостійної наукової роботи аспіранта і має статус інтелектуального 

продукту на правах рукопису. 

Підсумкова атестація аспірантів, що повністю виконали ОНП підготовки докторів 

філософії в аспірантурі Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря  НАН 

України за спеціальністю 091 «Біологія», завершується присудженням наукового ступеня 

«доктор філософії» в галузі біології за спеціальністю 091 «Біологія», з врученням диплому 

встановленого зразка про рівень освіти та кваліфікацію.  
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