
Підсумки громадського обговорення та моніторингу освітньої програми 

«Біологія» 

 

Ступінь вищої освіти Бакалавр 

Галузь знань 09 Біологія 

Спеціальність 091 Біологія 

Дата затвердження попередньої редакції ОП 27.12.2019  

Терміни громадського обговорення ОП: 02.03.2020-02.04.2020 

 
ПІБ  

стейкхолдера 

Категорія 

(НПП, 

робото-

давець, 

здобувач  

освіти, 

випускник) 

Науковий 

ступінь/вче-

не звання, 

займана 

посада 

(місце 

роботи) 

До якого 

розділу 

ОП 

пропону-

ються 

зміни 

Попередня 

редакція 

розділу 

Зміни, що 

пропо-

нуються 

Нова 

редакція 

розділу ОП 

Примітки  

Руденко 

Світлана 

Стапавнівна 

НПП, 

член 

проєктної 

групи 

ОПП 

докт. біол. 

наук, 

професор, 

професор 

кафедри 

ботаніки та 

екології; 

Е. Перелік 

компетент-

ностей 

випускника;  

F. 

Програмні 

результати 

навчання 

Останні зміни до ОП (зміна переліку 

компетентностей та програмних результатів 

навчання) були внесені в листопаді 2019 

року у зв’язку із набуттям чинності 

відповідного стандарту вищої освіти та 

відповідним корегуванням НП. 

 

Євтухова 

Оксана 

Володимирівна 

НПП Завідувач 

навчального 

відділу 

ДонНУ імені 

Василя 

Стуса 

Мета 

програми 

 

Мета мала 

більш 

узагальнене 

формулюван

ня 

Було 

внесено 

пропозиції 

щодо 

уточнення 

мети 

освітньої 

програмі 

відповідно 

до стратегії 

університет

у 

У 

відповідний 

розділ було 

внесено 

корективи, 

відповідно до 

Стратегії 

університету 

Рекомендації 

Євтухової О.В. 

враховано у 

редакції ОПП 

(для 2020 року 

набору). 

ІІ. Каталог 

компонентів 

освітньо-

професійної 

програми та 

їх логіко-

структурна 

схема 

ОК 3. 

Іноземна 

мова, 

4 кредита 

ЄКТС 

Для 

успішної 

реалізації 

ОПП та 

покращення 

конкурентос

проможності 

фахівця-

еколога на 

ринку праці - 

обсяг ОК 4. 

Іноземна 

мова бажано 

змінити. 

ОК 3. 

Іноземна 

мова, 

5 кредитів 

ЄКТС 

Рекомендації 

Євтухової О.В. 

враховано у 

редакції ОПП 

(для 2020 року 

набору). 

 

Нецветов 

Максим 

Вікторович 

Робото-

давець, 

НПП, 

рецензент 

ОПП 

Докт. біол. 

наук, 

завідувач 

відділу 

фітоекології 

ДУ «Інститут 

еволюційної 

екології НАН 

України» 

Е. Перелік 

компетент-

ностей 

випускника 

ОК 26. 

Навчальна 

практика; 

ОК 27. 

Навчальна 

практика (вибір 

Біо-логія-

ботанічна та 

зоологічна, 

вибір Біо-фізика 

– ботанічна, 

Побажання 

щодо збіль-

шення 

практичної 

складової 

та покра-

щення 

матеріаль-

ної бази 

ОПП та нав-

чальний план 

передбачають 

практичну 

підготовку 

здобувачів вищої 

освіти через 

проходження  

навчальної 

практики 

(ботанічна та 

зоологічна / 

 



зоо-логічна та 

обчислювальна) 

ботанічна, 

зоологічна та 

обчислювальна), 

виробничої 

практики та 

виробничої 

практики (за 

спеціалізацією)  

із сумарним 

обсягом 24 

кредити ЄКТС. 

Безсмертна 

Олеся 

Олексіївна 

НПП ННЦ 

«Інститут 

біології та 

медицини» 

Київського 

національ-

ного 

університету 

імені Тараса 

Шевченка, 

канд. біол. 

наук., 

асистент 

кафедри 

екології та 

зоології 

ІІ. Каталог 

компонент

ів 

освітньо-

професійн

ої 

програми 

та їх 

логіко-

структурна 

схема 

ОК 3. 

Іноземна 

мова, 

4 кредита 

ЄКТС; 

ОК 12. 

Анатомія 

людини 

4 кредита 

ЄКТС; 

 

Збільшити 

кількість 
кредитів для 

вивчення 

Анатомії 
людини. 

Також за 

можливості 
збільшити 

кількість 

кредитів до 

викладання 

курсу 

"Іноземна 
мова". 

Також не 

зазначені такі 
важливі блоки 

освіти 

бакалавра-
біолога як 

"Фітоценологі

я", "Етологія 
тварин", 

"Анатомія та 

морфологія 
рослин", 

"Грунтознавст

во",  
"Біогеографія

Набагато 

ґрунтовніше 

має бути 

вивчення 

предметів 
вибраної 

спеціалізації. 

ОК 3. 

Іноземна 

мова, 

5 кредитів 

ЄКТС. 

Розділи 

«Анатомія 

рослин» та 

«Морфологія 

рослин» є 

складовими 

ОК 10 

Ботаніка (13 

кредитів 

ЄКТС).  

ОК 1 «Вища 

математика» 

та ОК 6 

«Фізика» - 

зменшення 

кількості 

кредитів 

враховано 

при 

формуванні 

відповідних 

ОК. 

Зауваження 

будуть 

враховані 

при 

формуванні 

змісту 

відповідних 

ОК та 

переліку 

дисциплін за 

вибором 

здобувача 

вищої освіти. 

 
 
 

Декан факультету хімії, біології і біотехнологій,  

професор кафедри біофізичної хімії і  

нанобіотехнологій, доктор хімічних наук,  

професор         О.М. Шендрик 

 

Секретар          В.В. Клочанюк 


