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Спільного засідання  

кафедр Ботаніки та екології, Біофізики і фізіології 

 

Голова – Шендрик Олександр Миколайович декан факультету хімії, 

біології і біотехнологій, професор кафедри біофізичної хімії і 

нанобіотехнологій, доктор хімічних наук, професор 

Секретар – Козлова Марія Ігорівна – лаборант лабораторії кафедри 

ботаніки та екології  

 

ПРИСУТНІ:  

Приседський Ю.Г., докт. біол. наук, професор кафедри ботаніки та екології; 

Руденко С.С., докт. біол. наук, професор, професор кафедри ботаніки та 

екології; Альгімантас Паулаускас, докт. біол. наук, професор, професор 

кафедри біофізики і фізіології; Лихолат Ю.В., завідувач кафедри фізіології та 

інтродукції рослин Дніпровського національного університету імені Олеся 

Гончара, докт. біол. наук, професор; Нецветов М.В., доктор біологічних наук, 

член-кореспондент НАН України, заступник директора з наукової роботи ДУ 

«Інститут еволюційної екології НАН України»; Машталер О.В., в.о. завідувача 

кафедри ботаніки та екології, канд. біол. наук, доцент, доцент кафедри ботаніки 

та екології; Вашеняк Ю.А., канд. біол. наук, доцент, доцент кафедри ботаніки 

та екології;  Юськова К.С., доцент кафедри ботаніки та екології; Яворська О.Г., 

старший викладач кафедри ботаніки та екології; Мікуліч Л.О. старший 

викладач кафедри ботаніки та екології; Українець І.І., старший викладач 

кафедри ботаніки та екології; Рудкевич А.К., викладач кафедри ботаніки та 

екології; Дмитрієва Ю.С., завідувач лабораторії кафедри ботаніки та екології; 

Приседська В.Г., провідний фахівець; Бондар Н.О., лаборант кафедри ботаніки 

та екології; Доценко О.І., канд. хім. наук, доцент, завідувач кафедри біофізики 

і фізіології; Єрмішев О.В., канд. біол. наук, доцент, доцент кафедри біофізики і 

фізіології; Боярська З.А., канд. біол. наук, доцент, доцент кафедри біофізики і 

фізіології; Міщенко А.М., канд. біол. наук, старший викладач кафедри 

біофізики і фізіології; Тарадіна Г.В., старший викладач кафедри біофізики і 

фізіології;  Березовський І.В. доцент кафедри зоології та екології, канд. вет. 

наук; Борячук І.В. провідний фахівець; Бортник М.О., завідувач лабораторії 



кафедри біофізики і фізіології; представники студентського самоврядування – 

Кравчук В.В., Карпінська А.В. 

 

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

Про результати громадського обговорення (для 2022 року набору) ОПП 

«Біологія» за спеціальністю  091 Біологія (СО Магістр). 

 

СЛУХАЛИ:  

Про результати громадського обговорення (для 2022 року набору) ОПП 

«Біологія» за спеціальністю  091 Біологія (СО Магістр). 

 

 

ВИСТУПИЛИ:  

1. Доценко О.І. канд. хім. наук, доцент, завідувач кафедри біофізики і 

фізіології, керівник спеціальності 091 Біологія, яка зазначила, що програма 

відповідає Стандарту вищої освіти за спеціальністю 091 Біологія для другого 

(магістерського) рівня вищої освіти. Освітні компоненти ОП забезпечують 

компетентності та програмні результати навчання передбачені чинним 

Стандартом вищої освіти. 

2. Приседський Ю.Г., докт. біол. наук, професор, в.о. завідувача кафедри 

ботаніки та екології; гарант ОПП «Екологія» за спеціальністю 101 Екологія 

(СО Магістр) зазначив, що у лютому 2022 року колективом кафедр ботаніки 

та екології, біофізики і фізіології, із залученням різних груп стейкхолдерів, 

було проведено моніторинг ОПП для 2020 року набору та запропоновано 

перелік заходів для вдосконалення ОПП «Біологія»  для 2022 року набору. 

3. Машталер О.В. канд. біол. наук, доцент, доцент кафедри ботаніки та 

екології; експерт з якості вищої освіти за спеціальностями 091 Біологія та 101 

Екологія про хід моніторингу ОПП відповідно до структури і змісту. Вона 

зазначила, що ОПП «Біологія» для другого (магістерського) рівня  вищої 

освіти сформована відповідно до Стандарту вищої освіти для вказаної 

спеціальності та рівня. 

Машталер О.В. зазначила, враховано досвід провідних ЗВО України для 

покращення ОПП «Біологія» та її оптимізації. Методологічна база відповідає 

усталеним уявленням в освітньому та науковому просторах про стан та 

тенденції розвитку біологічної галузі в контексті спеціальності 091 Біологія. 

Окрім цього, проєктна група та керівництво факультету долучає до співпраці 

представників студентського самоврядування, приймає до уваги побажання та 

рекомендації з боку випускників та поступово втілює їх у ОПП. Більше 50% 

НПП, які залучені до викладання дисциплін на вказаній освітньо-професійній 

програмі, відповідають освітнім компонентам, що ними забезпечуються. Для 

реалізації ОПП спеціальності 091 Біологія задіяні два доктори наук. 



Під час громадського обговорення ОПП «Біологія» (СО Магістр), яке 

тривало протягом місяця (з 15.02.20212 до 15.03.2022) ми також отримали 

відгуки від представників академічної спільноти та стейкхолдерів: 

- Машко О.А., голова правління  СП ПрАТ Вінницярибгосп», рецензент 

ОПП «Біологія», який відзначив, що перелік та обсяг освітніх компонентів 

відповідають структурно-логічній схемі підготовки здобувачів вищої освіти за 

спеціальністю 091 «Біологія» і покликані сприяти забезпеченню відповідності 

програмних результатів навчання запитам стейкхолдерів та сучасного ринку 

праці. Вагома практична складова освітньої програми у вигляді науково-

дослідної практики дозволяє оволодіти сучасними методиками та методами 

наукових досліджень; 

- Оболенська М. Ю., доктор біологічних наук, професор, керівник групи 

системної біології, відділу ензимології білкового синтезу Інституту 

молекулярної біології і генетики НАН України, яка відзначила, що перелік 

освітніх компонентів, які складають нормативну частину підготовки 

здобувачів вищої освіти відповідає сучасним тенденціям наукових досліджень 

в галузі біології. Зокрема, ОК «Системна біологія» є сучасним 

мультидисциплінарним напрямком науки, який використовує інтегровані 

знання і використовує сучасні інноваційні технології досліджень біологічних 

систем; 

- Ягельський О.О., начальник Управління Державного агентства рибного 

господарства у Вінницькій області, випускник ДонНУ імені Василя Стуса за 

спеціальністю 091 Біологія (СО Магістр) 2020 р., який відзначив що освітня 

програма формує необхідні для сучасного ринку праці професійні 

компетентності майбутніх фахівців, здатних здійснювати інноваційну 

діяльність, спрямовану на вирішення складних спеціалізованих задач та 

практичних проблем в галузі біології, що вимагають глибоких 

фундаментальних знань, володіння сучасними методиками та методами 

досліджень. Як представник потенційних роботодавців, зацікавлений у 

сумісній роботі зі здобувачами та випускниками ДонНУ імені Василя Стуса. 

Вважаю, що поєднання виробництва, освіти та науки дасть гарні результати у 

вигляді наукових проєктів та подальшого працевлаштування; 

4. Нецветов М.В., заступник директора з наукової роботи ДУ «Інститут 

еволюційної екології НАН України», доктор біологічних наук, рецензент 

ОПП.  Використаний в освітньо-професійній програмі підхід до проєктування 

освітньої траєкторії шляхом поєднання навчальних дисциплін та науково-

дослідної практики сприяє підготовці фахівця, який має ґрунтовні знання за 

спеціальністю та здатний використовувати сучасні методи досліджень в галузі 

біології. Слід звернути увагу на блок дисциплін, які формують індивідуальну 

освітню траєкторію здобувачів вищої освіти, а саме, продовжити практику 

впровадження в освітній процес таких освітніх компонентів, як «Клінічна 

лабораторна діагностика», «Основи раціонального харчування», тощо, які 

сприяють отриманню додаткових фахових компетентностей та підвищенню 

конкурентоспроможності фахівців в умовах сучасного ринку праці. 



5. Доценко О.І., запропонувала, враховуючи тенденції розвитку сучасної 

біології, замінити в ОПП «Біологія» СО Магістр ОК1 «Історичний розвиток 

біологічних систем” на «Механізми міжклітинної комунікації», метою якого є 

отримання здобувачами вищої освіти фундаментальних знань і сучасних 

уявлень про механізми міжклітинних інформаційних взаємодій, генерації, 

передачі і сприйняття сигналів, а також управління клітинними функціями та 

окремими структурно-метаболічними процесами в клітині. Подібний курс 

впроваджено в провідних закладах вищої освіти України, таких як 

Харківський національний університет імені Каразіна, Київський 

національний університет, Дніпровський національний університет імені 

О. Гончара та в західноєвропейських університетах і  відображує один із 

сучасних напрямків біологічної науки. 

 

 

УХВАЛИЛИ:  

 За результатами громадського обговорення ОПП «Біологія» за 

спеціальністю  091 Біологія (СО Магістр) порушити клопотання перед Вченою 

радою факультету хімії, біології і біотехнологій розглянути проєкт ОПП 

"Біологія" за спеціальністю 091 Біологія (СО Магістр) зі змінами. 

 

Результати голосування: 

За: 24 

Проти: 0  

Утрималися: 0 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 

 

  



Підсумки громадського обговорення освітньо-професійної програми 

«Біологія» 

 

Ступінь вищої освіти Магістр 

Галузь знань 09 Біологія 

Спеціальність 091 Біологія 

Дата затвердження попередньої редакції ОП 26.06.2020  

Терміни громадського обговорення ОП: 15.02.2022 - 15.03.2022 
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  

Доценко Ольга 

Іванівна 

НПП 

 

Зав. кафедри 

біофізики і 

фізіології,  

кандидат 

хімічних наук,  

доцент 

Каталог 

компонентів 

освітньо-

професійної 

програми 

ОК1 

Історичний 

розвиток 

біологічних 

систем 

ОК1 

Механізми 

міжклітинної 

комунікаці\ 

Відповідні 

зміни було 

внесено у 

проєкти ОПП 

для 2022 року 

набору. 

Відповідні 

зміни було 

внесено у 

проєкти ОПП 

для 2022 року 

набору. 

 

 

 

Декан факультету хімії, біології і біотехнологій,  

професор кафедри біофізичної хімії і  

нанобіотехнологій, доктор хімічних наук, професор     Олександр ШЕНДРИК 

  

 

Секретар             Марія КОЗЛОВА 


