
 

Підсумки громадського обговорення та моніторингу освітньої програми 

«Біологія» 

 

Ступінь вищої освіти Магістр 

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, 

гарант 

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 

В. Характе-

ристика 

програми 

 

Особливості 

програми - 

узагальнене 

формулюван

ня 

Було внесено 

пропозиції 

щодо 

уточнення та 

конк-

ретизації 

особливостей 

освітньої 

програми  

У 

відповідний 

розділ було 

внесено 

корективи,  

Рекомендації 

Євтухової О.В. 

враховано у 

редакції ОПП 

(для 2020 року 

набору). 

Машко 

Олександр 

Андрійович 

Роботода-

вець, 

рецензент 

ОПП 

Директор 

ПрАТ 

«Вінниця-

рибгосп» 

ІІ. Каталог 

компонент

-тів 

освітньо-

професій-

ної 

програми 

та їх 

логіко-

структурна 

схема 

ОК 8. 

Виробнича 

(науково-

дослідна) 

практика; 

Дисципліни 

за вибором 

здобувача 

вищої освіти. 

 

Пропозиції 

щодо 

збільшення 

частки курсів 

професій-ного 

спрямування 

та розширення 

переліку баз 

виробничої 

практики 

Пропозиції буде враховано 

при підборі та розширені 

переліку баз практик.  

Пропозиції  щодо збільшення 

частки курсів професійного 

спрямування буде враховано 

при формуванні переліку 

дисциплін за вибором 

здобувача вищої освіти зі 

Списку 2. 

Безсмертна 

Олеся 

Олексіївна 

НПП ННЦ 

«Інститут 

біології та 

медицини» 

Київського 

національ-

ного 

університету 

імені Тараса 

Шевченка, 

канд. біол. 

ІІ. Каталог 

компонент

ів 

освітньо-

професійн

ої 

програми 

та їх 

логіко-

структурна 

схема 

До переліку освітніх 

компонентів варто було  б 

включити ті, які стосуються 

ідей сталого розвитку у світлі 

проблем взаємодії "людина-

навколишнє середовище" 

сьогодні. 

буде враховано при 

формуванні переліку 

дисциплін за вибором 

здобувача вищої освіти зі 

Списку 2. 



наук., 

асистент 

кафедри 

екології та 

зоології 

 
 
 

Декан факультету хімії, біології і біотехнологій,  

професор кафедри біофізичної хімії і  

нанобіотехнологій, доктор хімічних наук,  

професор         О.М. Шендрик 

 

Секретар          В.В. Клочанюк 

 

 


