
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Заклад вищої освіти «Відкритий міжнародний 
університет розвитку людини «Україна»

Освітня програма 47350 Біологія

Рівень вищої освіти Магістр

Спеціальність 091 Біологія

 
 

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

ID  ідентифікатор

ВСП відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО заклад вищої освіти

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


Загальні відомості
 

1. Інформація про ЗВО (ВСП ЗВО)
 
Реєстраційний номер ЗВО у ЄДЕБО 217

Повна назва ЗВО Заклад вищої освіти «Відкритий міжнародний університет розвитку 
людини «Україна»

Ідентифікаційний код ЗВО 30373644

ПІБ керівника ЗВО Таланчук Петро Михайлович

Посилання на офіційний веб-сайт 
ЗВО

http://uu.edu.ua

 
2. Посилання на інформацію про ЗВО (ВСП ЗВО) у Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО
 
https://registry.edbo.gov.ua/university/217

 
3.  Загальна інформація про ОП, яка подається на акредитацію
 
ID освітньої програми в ЄДЕБО 47350

Назва ОП Біологія

Галузь знань 09 Біологія

Спеціальність 091 Біологія

Спеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Магістр

Тип освітньої програми Освітньо-професійна

Вступ на освітню програму 
здійснюється на основі ступеня 
(рівня)

Бакалавр, Магістр (ОКР «спеціаліст»)
 

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

Кафедра мікробіології, сучасних біотехнологій та імунології

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

Кафедра соціальної роботи та педагогіки, Кафедра української мови та 
літератури, іноземних мов та перекладу, Кафедра теорії права, 
міжнародних та політичних відносин

Місце (адреса) провадження 
освітньої діяльності за ОП

03115, м. Київ, вул. Львівська, 23 

Освітня програма передбачає 
присвоєння професійної 
кваліфікації

не передбачає

Професійна кваліфікація, яка 
присвоюється за ОП (за наявності)

відсутня

Мова (мови) викладання Українська, Англійська

ID   гаранта ОП у ЄДЕБО 146396

ПІБ гаранта ОП Мовчан Валентина Олексіївна

Посада гаранта ОП доцент

Корпоративна електронна адреса 
гаранта ОП

v_movchan@uu.edu.ua

Контактний телефон гаранта ОП +38(067)-507-26-01

Додатковий телефон гаранта ОП +38(044)-409-24-16
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          Форми здобуття освіти на ОП
        

          Термін навчання
        

очна денна 1 р. 6 міс.

заочна 1 р. 6 міс.

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
Підготовку висококваліфікованих фахівців спеціальності 8.04010202 «Мікробіологія» освітньо-кваліфікаційного 
рівня «магістр» було розпочато в Університеті «Україна» у 2012 р. Попередню акредитацію спеціальності «Біологія» 
здійснено МОН України у 2015 р. (сертифікат про акредитацію: Серія НІ №1189875 від 9 жовтня 2017 р., термін дії – 
до 1 липня 2020 р. (https://ab.uu.edu.ua/upload/priymalna_comisiya/sertifikaty/b_m.jpg )). Кафедрою мікробіології, 
сучасних біотехнологій та імунології було розроблено та впроваджено ОП підготовки магістрів за спеціальністю
«Біологія» відповідно до тенденцій розвитку біологічних наук та потреб ринку праці. ОП визначає обсяг кредитів 
ЄКТС у кількості 90, необхідний для здобуття другого (магістерського) рівня ВО; передумови доступу до навчання; 
орієнтацію та основний фокус програми; перелік загальних та спеціальних (фахових) компетентностей; 
нормативний і варіативний зміст підготовки фахівця, сформульований у термінах результатів навчання; вимоги до 
атестації здобувачів ВО; структурно-логічну схему ОП; відповідність визначених ОП компетентностей відповідно до 
рівню ВО НРК – 7, ПРН відповідають цілям ОП. Термін навчання – 1 рік 6 місяців., форма навчання – очна/ заочна. 
Опис ОП розроблено робочою групою відповідно до чинного законодавства і нормативно-правової бази на основі 
Тимчасового стандарту вищої освіти (затверджено Вченою радою Відкритого міжнародного університету розвитку 
людини «Україна» (протокол № 1 від 28.02.2019 р. 
(https://uu.edu.ua/upload/Osvita/Navch_metod_d_t/Timchasovi_standarti/TS_091_2019_mag.pdf ). Після 
затвердження 21.11.2019 р. Стандарту ВО (https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-
osvita/zatverdzeni%20standarty/2019/11/22/2019-11-22-091-M.pdf ) робоча група провела необхідну роботу щодо 
узгодження ОП із новими вимогами. Високі освітні стандарти Університету «Україна» дають переваги випускникам 
ОП на сучасному ринку праці, особливо медичного профілю та науково-практичного спрямування.
 
5. Інформація про контингент здобувачів вищої освіти на ОП станом на 1 жовтня поточного 
навчального року у розрізі форм здобуття освіти та набір на ОП (кількість здобувачів, зарахованих 
на навчання у відповідному навчальному році сумарно за усіма формами здобуття освіти)

 
Рік 

навчанн
я

Навчальний 
рік, у якому 

відбувся 
набір 

здобувачів 
відповідного 

року 
навчання

Обсяг 
набору на 

ОП у 
відповідно

му 
навчально

му році

Контингент студентів на 
відповідному році навчання 

станом на 1 жовтня поточного 
навчального року

У тому числі іноземців

ОД З ОД З

1 курс 2020 - 2021 45 12 31 0 0

2 курс 2019 - 2020 45 16 23 2 0

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

 
6. Інформація про інші ОП ЗВО за відповідною спеціальністю

 
Рівень вищої освіти Інформація про освітні програми

початковий рівень (короткий цикл) програми відсутні

перший (бакалаврський) рівень 7726 Біологія
19210 Мікробіологія
19214 Імунологія

другий (магістерський) рівень 10122 Мікробіологія
21726 Мікробіологія, імунологія
47350 Біологія

третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) 
рівень

програми відсутні

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

 Загальна площа Навчальна площа

Усі приміщення ЗВО 14687 14171

Власні приміщення ЗВО (на праві власності, господарського 14687 14171
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відання або оперативного управління)

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

1324 704

Приміщення, здані в оренду 0 0

 
Примітка.  Для ЗВО із ВСП інформація зазначається:

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

 
8. Документи щодо ОП

 
Документ Назва файла Хеш файла

Освітня програма ОП_091_Biologia_2019_ M_ДО 
СТАНДАРТУ.pdf

pKbvATikViVoJO5e3eGeZUxVHCEpSi5pB5WVcD03Va4
=

Освітня програма OП_091_Biolohiya_M_ПІСЛЯ 
СТАНДАРТУ.pdf

oTYpKcacc/M83XrOMkomA+Upl7VfYPgQAbqV3WuRFo
0=

Навчальний план за ОП NP_091_Biolohiya_M_2019_ДО 
СТАНДАРТУ.pdf

sL6Rtej0rVPWEvpipWWK0lHKFSrng4u1vu5cA4gfq+g=

Навчальний план за ОП NP_091_Biolohiya_M_ПІСЛЯ 
СТАНДАРТУ.pdf

3tNfM+pcOQXroYA90Rn7rH9o2pLLXEEWoTmUA3P9e
VQ=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Talko_Recenzia.pdf PEkKDyR9EHHxkZc8a4g8ERJwXdbHqfmKj2vDIdcbjqU
=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Kashevarova_rec_2019.pdf EFcoRhxf9bOsl9SlFYiQymb1NWDfET6ZdcrUeNrBxdo=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Shtefan_vidguk_2019.pdf XRPvs+i8ScsCqUpPMJCE7N10A2MQ0qUZCm2rF+ZXF
0E=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Chernenko_Recenzia.pdf wNexZSzxA+8QPrGJC0bAVldG7ylzDx4v58r1RbaCyII=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Doronina_vidguk.pdf rnqk/52vy3K7JnJCiX0NHk5SpVGAfMIRJqoKLzEvFT4=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 

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

Цілі ОП – підготовка фахівців, здатних вирішувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері 
біології або у процесі навчання, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов і передбачають 
застосування законів, теорій та методів природничих наук.
Основні особливості ОП –орієнтованість на біологічні основи охорони здоров’я та навчання через практику (в 
лабораторіях університету та партнерських науково-дослідних і медичних закладах), поєднання мікробіологічної та 
імунологічної складових ОП, адаптованість ОП для осіб із особливими освітніми потребами. Це надає здобувачам 
вищої освіти додаткові можливості в формуванні компетентностей, особливо актуальних на сучасному ринку праці 
та найширші можливості для працевлаштування 
https://ab.uu.edu.ua/upload/priymalna_comisiya/Navch_metod_zabezp_spec/2019-
20/OP/OPP_091_Biolohiya_M_hruden2019.pdf

 

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

Цілі ОП визначені відповідно місії та стратегії Університету «Україна»: якісна доступна вища освіта для людей, які 
прагнуть повної особистісної самореалізації на користь суспільства. Місія Університету «Україна» формується на 
засадах автономії, демократичних принципах управління, академічної культури, потреб споживачів освітніх послуг і 
наукових розробок, формуванні інклюзивного освітнього середовища.
Цілі ОП забезпечують реалізацію таких стратегічних цілей Університету «Україна»: інтенсифікація міжнародної, 
національної, регіональної освітньої, наукової та культурно-просвітницької діяльності; надання якісних освітніх 
послуг на рівні європейських і світових стандартів, із орієнтацією на національні та регіональні потреби розвитку 
України; орієнтація на інноваційність та випереджувальність щодо викликів суспільства, держави, часу; 
продовження освіти впродовж життя; реалізація суб’єкторієнтованого підходу в усіх сферах функціонування 
Університету «Україна»; забезпечення умов для здобуття освітніх послуг особами із особливими освітніми 
потребами як частини великої стратегії з формування інклюзивного суспільства 
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(https://uu.edu.ua/upload/universitet/normativni_documenti/Osnovni_oficiyni_doc_UU/Yuridichni_doc_UU/Statut.pdf, 
http://uu.edu.ua/upload/universitet/normativni_documenti/Osnovni_oficiyni_doc_UU/Yuridichni_doc_UU/Strategy_of
_development_of_UU_2021-2031.pdf

 

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

При формулюванні цілей та ПРН ОП були враховані пропозиції як студентів, так і випускників, визначені в 
результаті їх анкетування. Представники студентського активу є членами Вченої ради Інституту 
(https://fbmt.uu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/01/VR_IBMT.jpg ), де з їх участю обговорювалась ОП.
Зокрема, комплекс вибіркових компонент ОП сформовано відповідно до рекомендацій випускників, що враховують 
потреби роботодавців, та побажань здобувачів ВО, що забезпечує формування індивідуальних траєкторій навчання. 
(https://uu.edu.ua/upload/Osvita/Navch_metod_d_t/Portfolio_OP/Biologiya/Magistr/Ignatenko_rez_2020.pdf )

- роботодавці

Представники роботодавців надали свої пропозиції щодо вдосконалення практичної та наукової складових ОП 
(https://uu.edu.ua/upload/Osvita/Navch_metod_d_t/Portfolio_OP/Biologiya/Magistr/2019_rec/Propoziciya_steykholder
_Chumak.pdf  
https://uu.edu.ua/upload/Osvita/Navch_metod_d_t/Portfolio_OP/Biologiya/Magistr/2019_rec/Rekomendacii_mag_091
_Protasov.pdf ), оскільки вони задіяні у процесі викладання навчальних дисциплін, проведенні лабораторних і 
практичних занять. Частина занять проводиться на базі роботодавців - у НДІ біологічного та медичного профілів, де 
роботодавці можуть оцінити відповідність ОП їхнім потребам і внести пропозиції щодо корекції ОП.

- академічна спільнота

Усі зауваження та пропозиції були розглянуті та враховані: науково-педагогічних працівників, задіяних у процесі 
навчання за ОП, Вченої ради Інституту, Департаменту освітньої діяльності, Науково-методичного об’єднання, 
Науково-методичної ради, Вченої ради університету 
(https://uu.edu.ua/upload/Nauka/Vchena_Rada/Rishennya_VR/2019-
20/23_12_19/23.12.2019_VR_Zatverdzhennya_OPP_091_Biolohiya_B_M_po_standartam_2019-
2020_ta_TS_076_fmb.pdf)

- інші стейкхолдери

Здобувачі університету є активним членами Товариства мікробіологів України імені С.М. Виноградського. Учасники 
товариства (віце президент ТМУ д.б.н. Білявська Л.О. д.м.н., професор Чумак А.А. та інші) беруть участь у 
обговоренні та формуванні освітніх компонент, які враховуються при складанні ОП що засвідчено у листі 
погодження ОП.
(https://ab.uu.edu.ua/upload/priymalna_comisiya/Navch_metod_zabezp_spec/2019-
20/OP/OPP_091_Biolohiya_M_hruden2019.pdf)

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

Цілі ОП - підготовка фахівців, здатних вирішувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері 
біології або у процесі навчання, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов і передбачають 
застосування законів, теорій та методів природничих наук. Тенденції розвитку спеціальності відслідковуються 
шляхом аналізу наукової та науково-методичної літератури із відкритих джерел інформації, шляхом участі у 
нарадах, семінарах, круглих столах громадських організацій, МОЗ України, консультацій з колегами із наукової 
спільноти України та зарубіжжя. Тенденції розвитку ринку праці визначаються шляхом аналізу запитів 
роботодавців на працевлаштування випускників ОП 
(https://uu.edu.ua/upload/Osvita/Navch_metod_d_t/Portfolio_OP/Biologiya/Vidguk_Podyaka_Sinyevo_za_vipusknykiv.
jpg 
https://uu.edu.ua/upload/Osvita/Navch_metod_d_t/Portfolio_OP/Biologiya/Zaproshennya_Adonis_vipusknykiv.pdf), 
аналізу відкритих даних із інтернет-ресурсів із працевлаштування (https://ua.jooble.org, 
https://www.work.ua/ru/jobs-kyiv-биолог/, https://rabota.ua/ua/zapros/биолог/киев, 
https://www.careerjet.com.ua/rabota-jobs-биолог.html  та ін.), участі у конференціях зі співпраці бізнесу та 
університетів «Uni-biz bridge» та ін. Основні вимоги роботодавців (ПРН 1), (ПРН 2), (ПРН 3), (ПРН 13), (ПРН 11).

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

Галузевий контекст враховано в результаті аналізу відкритих інформаційних джерел, який показує стійке зростання 
медичного напрямку більшості біологічних досліджень, що обумовлюється об’єктивними проблемами сучасності: 
старінням людства, погіршенням здоров’я через несприятливі екологічні умови. Тому пріоритетний напрям 
об'єднання зусиль усього суспільства є збереження та зміцнення здоров'я населення, збільшення тривалості та 
покращення якості життя, попередження захворювань, продовження активного, працездатного віку та заохочення  
до здорового способу життя - Концепція розвитку системи громадського здоров'я Кабінету міністрів України 
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(https://www.kmu.gov.ua/npas/249618799 ).
Регіональний контекст враховано в результаті аналізу запитів роботодавців 
(https://uu.edu.ua/upload/Osvita/Navch_metod_d_t/Portfolio_OP/Biologiya/Vidguk_Podyaka_Sinyevo_za_vipusknykiv.
pdf 
https://uu.edu.ua/upload/Osvita/Navch_metod_d_t/Portfolio_OP/Biologiya/Zaproshennya_Adonis_vipusknykiv.pdf  
https://uu.edu.ua/upload/Osvita/Navch_metod_d_t/Portfolio_OP/Biologiya/Magistr/Zapit_robotodavciv_18_12_2020.p
df ).

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

У процесі підготовки ОП було враховано досвід: Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 
Львівського національного університету ім. Івана Франка, Одеського національного університету імені І.І. 
Мечникова, Національного університету "Чернігівський колегіум" імені Т.Г. Шевченка, Херсонського 
держуніверситету, Vilnus University, Siauliai University (Lituania). Завдяки вивченню їхнього досвіду вдалося  
уникнути занадто вузької спеціалізації в галузі знань та сформувати власні особливості (ПРН 17 та ПРН 18). Так, в 
ОП було введено обов’язкову дисципліну «Методологія наукових досліджень з основами сучасної  
експериментальної біології». Загальна практична спрямованість ОП включає залучення до наукових досліджень 
Української колекції культур мікроорганізмів (Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України) 
за угодою про співробітництво 
(http://uu.edu.ua/upload/Osvita/Navch_metod_d_t/Radi_robotodavciv/Ugodi_bazova_structura/IBMT/Dog_070920-
1_%2007_09_2020_practica_Inst_microbiologii_ta_virusologii.pdf ). Творча та науково-практична спрямованість ОП, 
зрозумілість та прозорість для стейкхолдерів, внутрішня узгодженість та комплексність навчального плану, 
відповідність компетентностей та очікуваних ПРН, створення умов для навчання студентів з особливими потребами 
(інклюзивне освітнє середовище) надають даній ОП суттєвих переваг порівняно з іншими вітчизняними та 
іноземними ЗВО аналогічного спрямування.

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

Усі результати навчання, визначені Стандартом ВО, повною мірою входять в обов’язкову складову ОП і 
доповнюються вибірковою складовою в обсязі 25% від загальної кількості дисциплін в ОП та передбачені ст. 5 
“Закону про вищу освіту”.
Відповідно до стандарту освіти прогнозовані програмні результати навчання науково-дослідницького характеру 
(ПРН 6, ПРН 7, ПРН 8, ПРН 11, ПРН 17, ПРН 18) досягаються вивченням дисциплін: “Комп’ютерне моделювання в 
біології”, “Антибіотики”, “Молекулярна мікробіологія”, “Основи медичної мікробіології”, “Мікробний синтез”, 
“Водна мікробіологія”, “Моніторинг водних систем”, “Біологічні основи інфекційних процесів”, “Метаболізм 
мікроорганізмів і основи промислової мікробіології”, “Молекулярна імунологія”, “Мікроекологія людини”, 
“Клінічна імунологія”, “Імунохімія та імунологія репродукції”, “Імуногенетика”, “Лабораторна діагностика”.
Здатність збирати та формалізувати інформацію, проводити систематизацію та узагальнення даних, виявляти 
ключові моменти та досягати запланованого результату (ПРН 2, ПРН 4, ПРН 5, ПРН 9, ПРН 12, ПРН 13, ПРН 15, 
ПРН 16) забезпечується дисциплінами: “Методологія наукових досліджень з основами сучасної експериментальної 
біології”, “Філософські проблеми сучасного природознавства”, “Біогеохімічна діяльність мікроорганізмів”, 
“Технологічні основи мікробіологічних виробництв”, “Очистка стічних вод”, “Генетика бактерій”, “Техноекологія”, 
“Бази даних в біології”, “Глобальні проблеми сучасної біології”.
Вміння спілкуватися із професійною аудиторією, управляти процесом, презентувати результати діяльності, керувати 
колективом та навчати людей (ПРН 1, ПРН 3, ПРН 10, ПРН 14) вдосконалюються під час вивчення дисциплін 
“Дидактика вищої школи”, “Ділова іноземна мова”, “Конфліктологія”, “Біоетика, біобезпека та охорона праці на 
виробництвах із використанням біологічних об’єктів”, “Корпоративна культура”.
Таким чином, програмні результати ОП повною мірою відповідають сучасним тенденціям ринку праці та 
побажанням стейкхолдерів.
Значна кількість ПРН ОП закріплюються практичною підготовкою студентів, яка здійснюється на базі низки 
наукових установ України, з якими укладено договори про практичну підготовку студентів. 
(https://uu.edu.ua/reestr_dogovoriv_bazovoi_struct ).

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

Програмні результати навчання, визначені ОП, відповідають Стандарту вищої освіти за спеціальністю 091 Біологія 
(https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2019/11/22/2019-11-22-091-M.pdf )

2. Структура та зміст освітньої програми

Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?

90
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Яким є обсяг освітніх компонентів (у кредитах ЄКТС), спрямованих на формування 
компетентностей, визначених стандартом вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем 
вищої освіти (за наявності)?

66

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

24

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

Усі складові предметної області спеціальності відображені в обов’язкових компонентах ОП та підкріплені і  
розширені вибірковими компонентами. Наприклад, об’єкт вивчення: структура, функції і процеси життєдіяльності 
біологічних систем різного рівня організації; закономірності протікання онто- та філогенезу і сукцесійної динаміки 
відображено в навчальних дисциплінах “Метаболізм мікроорганізмів і основи промислової мікробіології”; 
“Молекулярна мікробіологія”, “Молекулярна імунологія”, “Імунохімія та імунологія репродукції”; біорізноманіття та 
еволюція живих систем, їх взаємодія з навколишнім середовищем, реакції за різних умов існування - у навчальних 
дисциплінах “Біоетика, біобезпека та охорона праці на виробництвах із використанням біологічних об’єктів”, 
“Моніторинг водних систем”; значення живих істот у біосфері, народному господарстві, охороні здоров’я - у 
навчальних дисциплінах “Біоетика, біобезпека та охорона праці на виробництвах із використанням біологічних 
об’єктів”, “Антибіотики”, “Основи медичної мікробіології, “Водна мікробіологія, “Очистка стічних вод”, “Мікробний 
синтез”, “Клінічна імунологія”, “Лабораторна діагностика”, “Мікроекологія людини”.
Теоретичний зміст предметної області відображений у всіх ОК та ВК: будова, функції та процеси життєдіяльності, 
систематика, методи дослідження неклітинних форм життя, прокаріот і еукаріот – у навчальних дисциплінах 
“Метаболізм мікроорганізмів і основи промислової мікробіології”, “Методологія наукових досліджень з основами 
сучасної експериментальної біології”; механізми збереження, реалізації та передачі генетичної інформації 
організмів – у навчальних дисциплінах “Імунохімія та імунологія репродукції”, “Генетика бактерій”, 
“Імуногенетика”; форми взаємовідносин між мікро- та макроорганізмами – у навчальних дисциплінах “Біологічні 
основи інфекційних процесів”, “Основи медичної мікробіології”, “Мікроекологія людини”; будова та функції імунної 
системи, механізми імунних реакцій, їх регуляція і контроль – у навчальних дисциплінах “Імунохімія та імунологія 
репродукції”, “Молекулярна імунологія”, “Клінічна імунологія”, “Імуногенетика”; поняття, концепції, принципи, 
закони сучасної біологічної науки та їх використання для оцінки стану біологічних систем різного рівня організації, 
представлення та використання результатів біологічних досліджень – у навчальних дисциплінах “Методологія 
наукових досліджень з основами сучасної експериментальної біології”, “Комп’ютерне моделювання в біології”, 
“Філософські проблеми сучасного природознавства”, “Глобальні проблеми сучасної біології”, “Бази даних в біології”. 
Освітні компоненти взаємопов’язані між собою, частково перегукуються в програмних результатах навчання, також 
вони необхідні для виконання кваліфікаційної роботи. На практики відведено 15 кредитів, що дає можливість 
закріпити та розвинути теоретичні знання та є основою для подальшого працевлаштування 
(https://vo.uu.edu.ua/pluginfile.php/489589/mod_resource/content/1/НАСКРІЗНА%20практика%20МАГ.pdf ).

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

Завдяки можливості обирати навчальні дисципліни (Положення про порядок реалізації студентами права на 
вільний вибір навчальних дисциплін 
(http://uu.edu.ua/upload/universitet/normativni_documenti/Osnovni_oficiyni_doc_UU/Indidvid_osv_traectoriya/Pol_p
ro_poryadok_realizatsiyi_studentamy_prava_na_vilnyy_vybir_dystsyplin.pdf ), можливості навчання за програмою 
академічної мобільності 
(https://uu.edu.ua/upload/Osvita/Nornativni_doc/mizhnarodna_diyalnist/Polozh_pro_realizaciyu_prava_na_academ_m
obilnist.pdf ), можливості зарахувати результати навчання, отримані в неформальній або інформальній освіті 
https://uu.edu.ua/upload/universitet/normativni_documenti/Osnovni_oficiyni_doc_UU/Indidvid_osv_traectoriya/Poloz
h_pro_porydok_vuznanny_neformalnoi_osvitu.pdf ) студент може створити власну освітню траєкторію, йому 
запропоновано вибір дисциплін відповідно до власного бачення. Це відображується в індивідуальному плані 
(http://uu.edu.ua/upload/universitet/normativni_documenti/Osnovni_oficiyni_doc_UU/Osvitnya_d_t/Polozhennya_pro
_ind_navch_plan.pdf  ) та графіку занять 
(https://uu.edu.ua/upload/Osvita/Nornativni_doc/Doc_shchodo_organizac_navch_procesu/N184_Individualni_grafiki_1
8.pdf) і спрямовано на активізацію самостійності, розкриття індивідуальних здібностей.
Крім того, ЗО можуть самостійно обирати установу для проходження практик та її керівника 
(https://uu.edu.ua/upload/universitet/normativni_documenti/Osnovni_oficiyni_doc_UU/Practica_i_pracevlashtuvannya
/Polozhennya_pro_provedennya_praktyky_studentiv_universytetu.pdf ).

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

Право на вибір навчальних дисциплін, передбачених відповідною ОП та навчальним планом, в обсязі, що становить 
не менше 25% загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для цього рівня вищої освіти, здобувачі вищої освіти 
реалізовують відповідно до Положення про порядок реалізації студентами права на вільний вибір навчальних 
дисциплін 
(http://uu.edu.ua/upload/universitet/normativni_documenti/Osnovni_oficiyni_doc_UU/Indidvid_osv_traectoriya/Pol_p
ro_poryadok_realizatsiyi_studentamy_prava_na_vilnyy_vybir_dystsyplin.pdf ). На сторінці 
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https://uu.edu.ua/disc_vilnogo_viboru  подано покроковий алгоритм вибору дисциплін студентом, 
загальноуніверситетський каталог вибіркових дисциплін циклу загальної підготовки 
(https://uu.edu.ua/upload/Osvita/Organizaciya_navch_proc/Vibir_disciplin/Katalog_vibirkovih_disciplin_2020_21.xls ) 
(http://uu.edu.ua/upload/Osvita/Organizaciya_navch_proc/Vibir_disciplin/Katalog_vibirkovih_disciplin_2020_21.xls  ) 
та посилання на Google-форми для здійснення вибору. Алфавітний покажчик обов’язкових та вибіркових дисциплін 
загального та професійного циклів розміщено на сайті Університету (https://ab.uu.edu.ua/eduspec-alphabet), 
силабуси навчальних дисциплін, закріплених за кафедрою, розміщено на платформі Moodle 
(https://vo.uu.edu.ua/course/view.php?id=14639#section-2), де зазначено обсяг кредитів ЄКТС, семестр, у якому 
викладається дисципліна, режим доступу до електронного навчального курсу у системі Moodle, анотацію 
дисципліни, режим доступу до робочої програми навчальної дисципліни в системі Moodle, ПІБ, науковий ступінь, 
вчене звання викладача тощо.
Дисципліни підібрано таким чином, щоб забезпечити цілісне уявлення про предмет, сучасні методи та засоби в 
галузі мікробіології та імунології, а також відповідно до подальшого основного напрямку освіти чи 
працевлаштування випускників (медичні лабораторії, наукова робота, мікробіологічні виробництва тощо) та їхніх 
індивідуальних прагнень. Вибір дисципліни студенти узгоджують між собою демократичним шляхом.
Здобувач вищої освіти має можливість ознайомитись із усією інформацією щодо вибору дисциплін, 
проконсультуватися із викладачами, зробити вибір та написати відповідну заяву.
На підставі письмових заяв студентів формуються групи, які вивчають ту чи іншу дисципліну, запропоновану для 
вибору.
Опрацювання заяв студентів, прийняття рішень щодо студентів, які не скористалися правом вільного вибору, 
перевірка контингенту студентів і формування груп на спеціалізації, а також мобільних груп на вивчення 
вибіркових дисциплін здійснюється відповідальними працівниками груп забезпечення навчального процесу із 
використанням функцій інформаційної системи Університету, після перевірки і погодження в якій обрані 
студентами дисципліни вносяться до їх індивідуальних планів, а списки груп спеціалізацій і мобільних груп 
затверджуються відповідним чином.

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

Обов’язковими компонентами ОП є Педагогічна практика (3 кредити), Науково-дослідна (6 кредитів) та Виробнича 
(переддипломна) практика (6 кредитів), що дає можливість здобувачам ВО отримати та відпрацювати необхідні 
навички та компетентності, передбачені ОП. Вони поєднані Наскрізною програмою практичної підготовки 
(https://vo.uu.edu.ua/pluginfile.php/489589/mod_resource/content/1/НАСКРІЗНА%20практика%20МАГ.pdf), 
розробленою відповідно до загальноуніверситетського Положення про проведення практики здобувачів освіти 
(http://uu.edu.ua/upload/universitet/normativni_documenti/Osnovni_oficiyni_doc_UU/Practica_i_pracevlashtuvannya/
Polozhennya_pro_provedennya_praktyky_studentiv_universytetu.pdf ). Логічна послідовність практик спрямована на 
закріплення базових теоретичних знань, отриманих у ході навчального процесу, у практичній діяльності, покликана 
до формування у здобувачів вищої освіти рівня «магістр» знань, вмінь, навичок практичної діяльності фахівця- 
біолога, набуття ним тих фахових та кваліфікаційних компетентностей, які забезпечать йому високий рейтинг на 
сучасному ринку праці. Можливість проходження практики на партнерських підприємствах відповідно до укладених 
договорів згідно переліку (https://uu.edu.ua/reestr_dogovoriv_bazovoi_struct) надає широкі можливості для набуття 
найактуальніших на сучасному ринку праці компетентностей.

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

Кожен із освітніх компонентів, як і їхня сукупність, мають на меті формування соціальних навичок у здобувача 
вищої освіти – креативності, комунікативних та соціальних навичок, уміння працювати в команді, з урахуванням 
державних та виробничих інтересів, соціальної свідомості, аргументувати свою позицію в науковій дискусії, 
використовувати інноваційні підходи до розв’язання складних та нестандартних задач, дотримуватися норм 
академічної доброчесності, навичок критичного мислення. Так, ОК 1.1, ОК 1.2, ВК 1.1, ВК 1.2, ОК 2.1 забезпечують 
формування компетентностей відповідно до ПРН 1, ПРН 3, ПРН 4, ПРН 5, ПРН 10, ПРН 12, ПРН 13, ПРН 14, ПРН 15,
ПРН 16.
Формування soft skills забезпечують відповідні методи навчання, зокрема, регулярна та тісна робота в групах під час 
лабораторних і практичних занять, екскурсії, мозкові штурми, ділові ігри, захисти проєктів, курсових робіт, виступи 
на студентських наукових заходах.
Публічні захисти курсових і дипломних проєктів із залученням аудиторії до дискусії, робота в колективі під час 
практики формують у здобувачів уміння працювати в команді, дискутувати, здатність до адекватної критики й 
самокритики, толерантність.
Чіткий графік навчального процесу та встановлення обмежень щодо часу виконання поставлених завдань сприяють 
формуванню у здобувачів навичок раціонального розподілу часу, розуміння важливості безперервного навчання та 
самовдосконалення, відповідальності за виконувану роботу.

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?

Професійний стандарт відсутній.

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

ОП розроблено відповідно до ст. 5 Закону про ВО та Рекомендацій щодо розробки освітніх програм, навчальних та 
робочих навчальних планів 
(http://uu.edu.ua/upload/universitet/normativni_documenti/Osnovni_oficiyni_doc_UU/Navch_metod_d-
t/Rekomendatsiyi_shchodo_rozrobky_RPND.pdf) в Університеті «Україна».
Представники студентського самоврядування беруть участь в узгодженні ОП через членство у Науково-методичній і 
Вченій радах Інституту та Університету (https://uu.edu.ua/upload/Nauka/Vchena_Rada/Rishennya_VR/2018-
19/25_04_19/25.04.2019_VR_Zatverdzhennya_OPP_NP_2019-2020.pdf).
Обсяг одного кредиту ЄКТС відповідає вимогам Закону України «Про вищу освіту» і складає 30 годин. 
Навантаження одного навчального року становить 60 кредитів ECTS. Загальний обсяг годин з кожної навчальної 
дисципліни включає час на проведення лекцій, практичних та семінарських занять, самостійної та індивідуальної 
роботи. Аудиторне навантаження на студента-магістра на тиждень становить не більше 16 годин.
Для зручності та ефективності перевірки самостійної роботи здобувачів в Університеті функціонує платформа 
підтримки дистанційного навчання Мoodle, що особливо набуло важливості під час карантину 
(https://vo.uu.edu.ua/course/index.php?categoryid=26)
Cамостійна робота здобувачів має важливе значення для формування навичок дослідника і є суттєвим елементом 
системи студентоцентрованого навчання, виховує дисциплінованість та відповідальність. Ефективність самостійної 
роботи оцінюється під час проміжного та підсумкового контролю.

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

За дуальною формою навчання за наведеною ОП підготовка здобувачів не здійснюється. В університеті дуальна 
форма навчання може впроваджуватися у відповідності до 
(https://uu.edu.ua/upload/universitet/normativni_documenti/Osnovni_oficiyni_doc_UU/Indidvid_osv_traectoriya/Poloz
h_pro_pidgotovku_za_dualnoyu_formoyu_navchannya.pdf).
Проте передбачено проходження науково-дослідної та виробничої (переддипломної) практик здобувачами в 
наукових установах НАНУ та НАМНУ, на підприємствах біологічного спрямування, де безпосередньо на робочому 
місці здобувачі мають можливість опановувати практичні й соціальні навички, бути залученими до науково- 
дослідної роботи в реальному часі. Це сприяє розвитку у здобувачів вищої освіти практичного розуміння 
особливостей своєї професії, адаптації освітнього процесу в ЗВО до вимог ринку праці.

3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

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

Правила прийому на навчання за освітньою програмою - чіткі, зрозумілі та не містять дискримінаційних положень. 
https://ab.uu.edu.ua/manual-of-admission-to-the-university-ukraine 
https://ab.uu.edu.ua/umovi_i_documenti_dlya_vstupu

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

Особливості прийому на ОП вказані у Правилах прийому до ЗВО "Відкритий міжнародний університет розвитку 
людини “Україна” (https://ab.uu.edu.ua/manual-of-admission-to-the-university-ukraine)
Особа має право здобувати ступінь магістра за умови наявності в неї документа про здобуття першого 
(бакалаврського) рівня освіти або спеціаліста за спеціальністю 091 Біологія.
Вступники 2020 року зараховуються за результатами єдиного вступного іспиту з іноземної мови (англійська, 
німецька, французька або іспанська) у формі тесту або вступного випробування з іноземної мови 
(https://ab.uu.edu.ua/upload/Prg_fah_vstup_vipr/Magistr/Inozemna%20mova_Dod_8.pdf) (у випадках, передбачених 
Правилами прийому), та результатами фахового вступного випробування 
(https://ab.uu.edu.ua/upload/Prg_fah_vstup_vipr/Magistr/MB_8.pdf).
Особа може вступити на навчання за ОП за наявності документа про отримання ступеня бакалавра, магістра чи 
освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), за умови 
успішного проходження додаткових вступних випробувань 
(https://ab.uu.edu.ua/upload/Prg_fah_vstup_vipr/Magistr/Biologiya_Dod_8.pdf). Програми вступних випробувань та 
приклади завдань розміщені на сайті університету: https://ab.uu.edu.ua/fahovi_programi.
Передбачений порядок прийому на ОП є ефективним способом для формування контингенту здобувачів ВО, а 
відбір за загальним рейтингом дозволяє зарахувати на навчання в магістратуру вмотивованих та здібних студентів.

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

Визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, регулюється «Положенням про порядок перезарахування 
результатів навчання 
(https://uu.edu.ua/upload/universitet/normativni_documenti/Osnovni_oficiyni_doc_UU/Osvitnya_d_t/Polozh_pro_por
ydok_perezarahuvanny_rezultativ_navchanny.pdf), «Положенням про порядок реалізації права на академічну 
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мобільність» 
(https://uu.edu.ua/upload/universitet/normativni_documenti/Osnovni_oficiyni_doc_UU/Indidvid_osv_traectoriya/Poloz
h_pro_realizaciyu_prava_na_academ_mobilnist.pdf). 
Визнання результатів навчання в рамках академічної співпраці із закладами-партнерами здійснюється з 
використанням системи ЕСТS або з використанням системи оцінювання, прийнятої у країні закладу вищої освіти- 
партнера, якщо не застосовується ЕСТS.
У разі навчання здобувача в закладі вищої освіти-партнері, з метою отримання за результатами підсумкової 
атестації документів про вищу освіту Університету та зарубіжного закладу вищої освіти-партнера, може 
здійснюватися складання академічної різниці в порядку, встановленому відповідно до чинного законодавства обох 
сторін.
Результати підсумкової атестації за період навчання в закладі вищої освіти-партнері подаються за шкалою, 
прийнятою в закладі вищої освіти-партнері, і переводяться у шкалу, прийняту в Університеті.
Атестація здобувачів здійснюється відповідними навчально-виховними підрозділами в порядку, встановленому в 
Університеті (https://uu.edu.ua/documents_organizaciya_navchalnogo_procesu )

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

Такі приклади відсутні, оскільки з інших ЗВО на цю ОП не переводились та не поновлювались здобувачі освіти.

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

Визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті регулюється «Положенням про порядок 
визнання результатів навчання, отриманих у неформальній та інформальній освіті» 
(https://uu.edu.ua/upload/Osvita/Nornativni_doc/individ_osvitnya_traectoriya/Polozh_pro_porydok_vuznanny_neform
alnoi_osvitu.pdf ). Відповідно до цього нього, право на визнання результатів навчання у неформальній та 
інформальній освіті поширюється на здобувачів усіх рівнів вищої освіти; розповсюджується лише на обов’язкові 
дисципліни ОП, в обсязі не більше 10% від загального обсягу конкретної освітньої програми. Здобувач вищої освіти 
звертається з відповідною заявою з проханням про визнання результатів навчання в неформальній або 
інформальній освіті. До заяви можуть додаватися будь-які документи (сертифікати, свідоцтва тощо), що 
підтверджують ті вміння, які здобувач отримав під час навчання. Для визнання результатів навчання в 
неформальній освіті наказом проректора з навчально-виховної роботи створюється предметна комісія, яка визначає 
можливість визнання, форми та строки проведення атестації для визнання результатів навчання, набутих у 
неформальній або інформальній освіті. Атестація проходить у вигляді іспиту. Предметна комісія виставляє 
підсумкову оцінку за шкалою ЄКТС. Університет інформує Міністерство освіти і науки України про всі випадки 
трансферу кредитів у випадку визнання результатів у неформальній або інформальній освіті в обсязі понад 30 
кредитів.

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

Випадків визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, за час діяльності ОП у ЗВО не було.

4. Навчання і викладання за освітньою програмою

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

Форми освітнього процесу за ОП регламентуються Положенням про організацію освітнього процесу 
(https://uu.edu.ua/upload/universitet/normativni_documenti/Osnovni_oficiyni_doc_UU/Osvitnya_d_t/Polozh_pro_org
_osvitnyogo_procesu_v_UU.pdf ). ОП передбачає такі форми організації освітнього процесу: навчальні заняття 
(лекція, семінарські, практичні, лабораторні, індивідуальні заняття, консультації); самостійна робота (самостійне 
опанування освітніх компонентів, виконання курсових і випускної кваліфікаційної робіт); практична підготовка 
(проходження педагогічної, науково-дослідної та виробничої (переддипломної) практик), підготовка магістерської 
кваліфікаційної роботи); контрольні заходи (іспит, залік, диференційований залік, модульні контрольні роботи, 
захист курсової і кваліфікаційної робіт.
Лекція є провідною формою організації навчання. Практичні заняття набувають першочерговості, оскільки 
передбачають активність кожного студента, набуття ним практичних навичок та професійних компетентностей, 
демонструє певні здібності здобувача.
Чинниками вибору методів навчання є мета заняття та його зміст. Їх відповідність програмним результатам за 
кожним освітнім компонентом наведено в робочих програмах та силабусах навчальних дисциплін 
https://vo.uu.edu.ua/course/view.php?id=14639#section-2  у відкритому доступі. Взаємодія здобувачів ВО та 
викладачів особисто або дистанційно забезпечує ефективне досягнення ПРН, визначених ОП, усім контингентом 
студентів включно з особами з інвалідністю.

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

Студентоцентрований принцип навчання регламентовано Статутом 
(https://uu.edu.ua/upload/universitet/normativni_documenti/Osnovni_oficiyni_doc_UU/Yuridichni_doc_UU/Statut.pdf 
) через виховання у студентів відповідальності за досягнення високих результатів навчання (Концепція виховної 
роботи зі студентами: 
https://uu.edu.ua/upload/universitet/normativni_documenti/Osnovni_oficiyni_doc_UU/Yuridichni_doc_UU/Kontseptsi
ya_vykhovnoi_roboty_sered_studentiv.pdf ), вимогливості до себе та науково-педагогічного колективу. Відповідно до 
Положення про порядок реалізації студентами права на вільний вибір навчальних дисциплін 
(http://uu.edu.ua/upload/universitet/normativni_documenti/Osnovni_oficiyni_doc_UU/Indidvid_osv_traectoriya/Pol_p
ro_poryadok_realizatsiyi_studentamy_prava_na_vilnyy_vybir_dystsyplin.pdf ) можна обирати дисципліни. Рівень 
задоволеності здобувачів методами навчання і викладання, особистий рівень професіоналізму викладача 
визначається анкетуванням «Курс дисципліни очима студентів» 
(https://uu.edu.ua/upload/Osvita/Upravl_yakistyu_osviti/Opituvannya/Kurs_disciplini_ochima_studentiv__semestr_20
19-2020.xlsx), Університет очима студентів 
(https://uu.edu.ua/upload/Osvita/Upravl_yakistyu_osviti/Opituvannya/Univer_ochima_studentiv_II_sem_2019-
2020__semestr_2019-2020.xlsx ). Загалом здобувачі задоволені методами навчання і викладання, однак ініціюють 
збільшення кількості практичних занять 
(https://uu.edu.ua/upload/Osvita/Upravl_yakistyu_osviti/Opituvannya/Osvitnya_programa_ochima_vipusknikiv_2019-
2020.xlsx ).

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

Методи викладання викладачі обирають відповідно до своїх уподобань та досвіду, створюють авторські програми на 
основі власних наукових досліджень, що забезпечує їх унікальність, та узагальнює сучасний науковий досвід 
(http://uu.edu.ua/upload/universitet/normativni_documenti/Osnovni_oficiyni_doc_UU/Corporativna_cultura/Polozhen
nya_pro_akademichny_svobody_ychasnikiv_osvitnogo_procesy.pdf ). Дискусійні питання обговорюються за участю 
студентів. Здобувачі можуть вільно обирати тематику наукових досліджень. Можливість вільного спілкування із 
викладачами та вільний доступ до інформаційних ресурсів через мережу Інтернет дозволяє студентам обирати ті 
концепції та методи навчання, які відповідають їх. Студенти з особливими освітніми потребами повною мірою 
забезпечені необхідними ресурсами для реалізації принципу академічної свободи. ЗО можуть вільно обирати теми 
курсових робіт, індивідуальних завдань, пропонувати власні теми. Викладачі самостійно визначають спосіб 
проведення занять, обирають навчальні матеріали, методи, формати викладу; створюють електронні курси різного 
формату. Вони мають право подати пропозиції своїх курсів, скориставшись Формою подання дисципліни 
викладачем для додавання в навчальний план і каталог вільного вибору студентів 
https://forms.gle/SvMhufjaf3WFSJDfA . Рівень реалізації принципів академічної свободи підтверджується 
результатами опитувань НПП та здобувачів 
(https://uu.edu.ua/upload/Osvita/Upravl_yakistyu_osviti/Opituvannya/Univer_ochima_studentiv_II_sem_2019-
2020__semestr_2019-2020.xlsx ).

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

Інформацію щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах 
окремих освітніх компонентів розміщено у вільному доступі на платформі Moodle та на кафедрі (силабуси, робочі 
програми навчальних дисциплін). На вступному занятті з дисципліни викладач детально ознайомлює студентів із 
інформацією щодо форм роботи, критеріїв оцінювання, видів поточного та підсумкового контролю.
Розклади занять та консультацій, сесій та можливі зміни у них розміщено на стендах Інституту та в електронному 
вигляді на платформі Moodle (https://vo.uu.edu.ua/course/view.php?id=10684#section-1 ). Викладачі та методисти 
консультують здобувачів ВО за потреби.
При виборі дисциплін студенти отримують каталог, в якому вказано посилання на анотації дисциплін на сайті 
https://ab.uu.edu.ua/eduspec-alphabet  та доступ до робочих програм навчальних дисциплін на Moodle, розроблених 
відповідно до Методичних рекомендацій 
(http://uu.edu.ua/upload/universitet/normativni_documenti/Osnovni_oficiyni_doc_UU/Navch_metod_d-
t/Rekomendatsiyi_shchodo_rozrobky_RPND.pdf ).
Викладач може зняти проморолик навчального курсу (https://www.youtube.com/watch?
v=WwIjLMNd1ZQ&list=PLUv6uNaxwkdsQAmwuV2FVVhdft7LhKihp ).
Оцінювання результатів навчання здійснюється відповідно до Положення про організацію та проведення 
поточного, підсумкового контролю 
(https://uu.edu.ua/upload/universitet/normativni_documenti/Osnovni_oficiyni_doc_UU/Osvitnya_d_t/Polozh_pro_met
odiku_provedennya_controlyu_ta_atestacii.pdf )

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

У Статуті Університету «Україна» зазначено, що одним із головних завдань Університету є забезпечення органічного 
поєднання в освітньому процесі освітньої, наукової та інноваційної діяльності шляхом проведення наукових 
досліджень, забезпечення творчої діяльності учасників освітнього процесу, підготовки наукових кадрів вищої 
кваліфікації і використання отриманих результатів в освітньому процесі 
(https://uu.edu.ua/upload/universitet/normativni_documenti/Osnovni_oficiyni_doc_UU/Yuridichni_doc_UU/Statut.pdf 
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), Положення про організацію освітнього процесу в Університеті «Україна» 
(https://uu.edu.ua/upload/universitet/normativni_documenti/Osnovni_oficiyni_doc_UU/Osvitnya_d_t/Polozh_pro_org
_osvitnyogo_procesu_v_UU.pdf ) визначає, що відповідно до навчального плану та робочих програм науково-
дослідна діяльність студентів здійснюється під час практичних, лабораторних занять і всіх видів практики. Крім 
занять в університетських лабораторіях, які мають усе необхідне обладнання для науково-дослідної роботи студентів 
(https://uu.edu.ua/upload/Osvita/Navch_metod_d_t/Portfolio_OP/Biologiya/Zahist/pidgot_do_dipl1.jpg , 
https://uu.edu.ua/upload/Osvita/Navch_metod_d_t/Portfolio_OP/Biologiya/Vidkrite_zanyattya_Genetika/2.jpg ), 
студенти мають можливість долучитись до практичної наукової роботи своїх викладачів у науково-дослідних 
інститутах біологічного та імунологічного профілю, де проводиться частина практичних занять.
Наукова робота студентів проводиться за такими формами, як підготовка рефератів, наукових доповідей та праць як 
індивідуально, так і з викладачами кафедри.
У викладанні більшості фахових дисциплін використовуються форми і методи навчання, що базуються на наукових 
дослідженнях, які проводять викладачі кафедри та факультету, частина з яких є співробітниками провідних 
наукових установ Києва.
Навчання за ОП забезпечує кваліфікований викладацький склад - професори та доценти, які на високому науково- 
методичному рівні проводять навчальні заняття, закріплюючи їх проведенням практичних та лабораторних занять, 
забезпечують сучасні методи і вимоги до підготовки фахівців за ОП.
Результати власних науково-дослідних робіт студенти презентують на науково-практичних конференціях 
(https://vo.uu.edu.ua/course/index.php?categoryid=432 ), що дозволяє сформувати відповідні навички подання та 
захисту власних результатів дослідження, толерантного та аргументованого ведення дискусії і відстоювання власної 
точки зору. Ці напрацювання, отримані в ході освітнього процесу, використовуються для написання випускних 
кваліфікаційних робіт відповідно до Положення 
(http://uu.edu.ua/upload/universitet/normativni_documenti/Osnovni_oficiyni_doc_UU/Osvitnya_d_t/Pol_pro_vipyskny
_kvalifikaciiny_diplomny_roboty.pdf ) та Кодексу академічної доброчесності 
(https://uu.edu.ua/academic_dobrochesnist ), де підкреслюється, що в основі випускної кваліфікаційної роботи 
студента повинні бути результати власних досліджень.

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

Отримання пріоритетних у світовій науці даних про здатність мікроміцетів використовувати енергію опромінення у 
трофічних процесах детально висвітлено у роботах Т.І. Тугай обумовило включення до курсу навчальної дисципліни 
«Методологія наукових досліджень з основами сучасної експериментальної біології» формулювання нових гіпотез, 
новітніх концепцій, створення модельних систем, що дозволяє студентам засвоювати інноваційні підходи до 
вирішення теоретичних та експериментальних питань у галузі біології та суміжних наук, таких як ядерна фізика, 
радіоекологія, радіобіологія, отримати навички планування та постановки сучасного наукового експерименту.
Безпосередня участь Т.І. Тугай у науково-дослідній роботі сприяє постійному оновленню теоретичного та 
практичного матеріалу дисципліни. Результати в цьому напрямку досліджень оприлюднені в ряді патентів та серії 
публікацій у провідних фахових виданнях, що входять до наукометричних баз Scopus та Web of Science, зокрема, 
Tugay T.I., Zheltonozhskaya M.V., Sadovnikov L.V., Tugay A.V., Farfan E.B. Effects of ionizing radiation on the antioxidant 
system of microscopic fungi with radioadaptive properties found in the Chernobyl exclusion zone //Health Physics - 
Radiation Safety Journal. 2011. 101, N 4. P. 375-382. T.I. Tugay, А.В. Тугай Adaptation of microfungi to chronic ionizing 
radiation. New facts and hypotheses // Мікробіол. журн. 2017, 79(1):76–86, N.L. Poyedinok, T.I. Tugay, A.V. Tugay, O.B. 
Mykchaylova, N.N. Sergiichuk, A.M. Negriyko. Influence of nitrogen concentration on photoinduced growth, enzymatic 
activity and melanine synthesis by Inonotus obliquus (Ach.: Pers.) Pilát // Biotechnologia Acta, 2019, 12(4), 34-41.
Розвиток досліджень зі стимуляції біологічної активності мікроорганізмів – продуцентів біологічно-активних 
сполук за дії різного типу опромінення сприяли включенню до курсу «Основи медичної мікробіології» прикладного 
елементу результатів новітніх досліджень, які мають перспективу застосування в медичній, фармацевтичній та 
косметичній промисловості. В оновленні теоретичного та практичного матеріалу дисципліни важливу роль відіграє 
безпосередня участь Т.І. Тугай у науково-дослідній роботі, результати якої опубліковані в провідних фахових 
виданнях, що входять до наукометричних баз Scopus та Web of Science: N. Poyedinok, O. Mykhaylova, N. Sergiichuk, T. 
Tugay et al. Effect of Colloidal Metal Nanoparticles on Biomass, Polysaccharides, Flavonoids, and Melanin Accumulation in 
Medicinal Mushroom Inonotus obliquus (Ach.: Pers.) Pilát \\ Appl. Biochem Biotechnol, 2020, Р.1-11
Всі зміни обговорюються на засіданнях кафедри, НМО, вченої ради факультету 
(https://uu.edu.ua/upload/Osvita/Navch_metod_d_t/Portfolio_OP/Biologiya/Magistr/2019_rec/Vityag_kaf_12_2019.pdf 
;
https://uu.edu.ua/upload/Osvita/Navch_metod_d_t/Portfolio_OP/Biologiya/Magistr/2019_rec/Vityag_Vchena_rada_IB
MT_12_2019.pdf ; 
https://uu.edu.ua/upload/Osvita/Navch_metod_d_t/Portfolio_OP/Biologiya/Magistr/2019_rec/Vityag_NMO_IBMT_12_
2019.pdf )

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

Навчання, викладання та наукові дослідження пов’язані з інтернаціоналізацією діяльності університету відповідно 
до Стратегії інтернаціоналізації Університету «Україна» на 2021-2025 роки 
(http://uu.edu.ua/upload/universitet/Strategiya_rozvitku/Stratehiya%20INTERNATSIONALIZATSIYI.pdf )
Дисципліни «Методологія наукових досліджень з основами сучасної експериментальної біології», «Імунохімія та 
імунологія репродукції» (викладачі Тугай Т.І., Беспалова О.Я., які мають сертифікати В2), частково викладаються 
англійською мовою.
Бібліотека Університету «Україна» надає широкий доступ до міжнародних баз даних  
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(http://uu.edu.ua/upload/Osvita/Biblioteka/Electronni_resursi/Mizhnarodni_naukovi_bazi_danih_17.doc ). Одним із 
пріоритетних напрямів Стратегії інтернаціоналізації Університету «Україна» є участь та реалізація міжнародних 
проєктів та програм, таких як: Tempus, Erasmus+, Horizont 2020 (http://vnz.org.ua/novyny/podiyi/6863-v-universyteti-
%20ukrayina-rozrobljaetsja-naukova-programa-evrosojuzu-thymistem .
Певні аспекти інтернаціоналізації висвітлюють також Положення про порядок реалізації права на академічну 
мобільність, 
https://uu.edu.ua/upload/Osvita/Nornativni_doc/mizhnarodna_diyalnist/Polozh_pro_realizaciyu_prava_na_academ_m
obilnist.pdf , Положення про проведення практики студентів Університету «Україна» за кордоном 
https://uu.edu.ua/upload/universitet/normativni_documenti/Osnovni_oficiyni_doc_UU/Practica_i_pracevlashtuvannya/
Polozh_pro_organizac_practiki_stud_za-kordonom.PDF .

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

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

Форми контрольних заходів за ОП розроблено відповідно до Положення про організацію та методику проведення 
поточного, підсумкового контролю та атестації 
(https://uu.edu.ua/upload/universitet/normativni_documenti/Osnovni_oficiyni_doc_UU/Osvitnya_d_t/Polozh_pro_met
odiku_provedennya_controlyu_ta_atestacii.pdf ).
Контрольні заходи у межах навчальних дисциплін дозволяють перевірити досягнення ПРН різними формами 
контролю, які мають визначену мету, цілі і завдання, залежно від спрямування навчальної дисципліни. Форми таких 
заходів визначено в РНП освітніх компонентів. Це поточний семестровий контроль (проміжне та тематичне 
тестування, захист презентації, доповідь, реферат, виконання самостійних та контрольних робіт) та підсумковий 
контроль (підсумкове тестування з курсу, диференційований залік, іспит, захист курсової роботи,  захист практики, 
комплексний іспит, публічний захист випускної кваліфікаційної роботи магістра). Оцінювання дозволяє виявити 
відповідність знань студентів ПРН за умови, якщо студент досягає мінімальних порогових рівнів оцінок за освітнім 
компонентом загалом, його навчання можна вважати успішним.
Контрольні заходи під час навчальних занять (експрес-опитування, проміжне тестування, проміжна контрольна 
робота тощо) дають змогу оцінити ПРН при закріпленні певних розділів дисципліни. Навички самостійної роботи, 
пошуку та обробки інформації, критичного мислення, узагальнення, відповідальності за результат перевіряються 
презентаціями за темами, виконанням рефератів, курсових робіт. Підсумкове тестування, заліки, іспити, комплексні 
контрольні заходи узагальнюють здобуті знання.
Системність, періодичність та різноманітність форм контрольних заходів дозволяють об’єктивно оцінити рівень 
знань студентів, сприяють актуалізації та структурній організації освітнього процесу, активізують самостійність та 
креативність студентів, вдосконалюють рівень володіння інформаційними технологіями, дозволяють з’ясувати 
вміння користуватися сучасними науковими ресурсами, матеріалами, джерелами інформації, стимулюють 
подальшу навчальну та науково-дослідницьку діяльність. Це дозволяє простежити рівень та динаміку засвоєння 
теоретичних знань і набуття практичних навичок на етапі засвоєння дисципліни, а також виявити недоліки в 
освітньому процесі. Теоретичні, практичні, комплексні контрольні заходи дають можливість зʼясувати здатність 
реалізовувати набуті знання в практичних ситуаціях, із урахуванням сучасного контексту та вимог ринку праці у 
галузі. Систематично здійснюється вибірковий контроль якості поточних результатів навчання, відтермінований 
контроль (комплексні контрольні роботи).
Підсумкова атестація здобувачів освіти за певним рівнем вищої освіти проводиться на завершальному етапі 
навчання згідно з Положенням про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії 
(https://vo.uu.edu.ua/pluginfile.php/489110/mod_resource/content/1/Polozh_pro_EK.pdf).

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

Форми контрольних заходів та критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів за кожним освітнім 
компонентом зазначені у Робочих програмах, розроблених відповідно до Методичних рекомендацій 
(http://uu.edu.ua/upload/universitet/normativni_documenti/Osnovni_oficiyni_doc_UU/Navch_metod_d-
t/Rekomendatsiyi_shchodo_rozrobky_RPND.pdf ))та відображені у Положенні про організацію та методику 
проведення поточного, підсумкового контролю та атестації здобувачів 
(https://uu.edu.ua/upload/universitet/normativni_documenti/Osnovni_oficiyni_doc_UU/Osvitnya_d_t/Polozh_pro_met
odiku_provedennya_controlyu_ta_atestacii.pdf ), Положенні про повторне проходження контрольних заходів 
(https://uu.edu.ua/upload/universitet/normativni_documenti/Osnovni_oficiyni_doc_UU/Osvitnya_d_t/Povtorne_proho
dzh_kontr_zahod.pdf ). Робоча програма дисципліни розміщена на відповідній сторінці дисципліни на платформі 
Moodle ІБМТ (https://vo.uu.edu.ua/course/index.php?categoryid=640 ).
У ній наведено систему оцінювання навчальних досягнень здобувачів: систему оцінювання різних форм роботи 
упродовж семестру, оцінювання самостійної роботи, орієнтовний перелік питань до екзамену (заліку), загальні 
критерії оцінювання.
Підсумкові оцінки вносяться до заліково-екзаменаційної відомості, що є формою офіційної звітності. Результати 
оцінювання щосеместрово обговорюються на засіданні кафедри та Вченої ради інституту та університету за участю 
представників студентського самоврядування (https://uu.edu.ua/rezultati_monitoringu_yahosti_osviti ).

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

Навчальний план містить календарний графік навчання, розподіл часу здобувача, де зазначено кількість годин 
аудиторної та самостійної роботи, форму контрольних заходів та атестації. Також щорічно затверджується графік 
навчального процесу ЗВО.
Здобувач вищої освіти має змогу самостійно ознайомитися з робочими програмами навчальних дисциплін 
(https://vo.uu.edu.ua/course/index.php?categoryid=640 ), які знаходяться на вебресурсі Moodle та на кафедрі. 
Матеріали містять повну інформацію щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв 
оцінювання певних освітніх компонентів ОП.
Зміст контрольних заходів та критерії оцінювання виконання завдань доводиться до відома здобувачів на початку 
вивчення дисципліни.
Методика оцінювання і критерії виставлення оцінок роз’яснюються на початку викладання дисципліни, на першому 
занятті. Проведення модульного контролю оголошується здобувачам вищої освіти заздалегідь, окреслюється 
перелік питань, що винесені на контроль, доводяться вимоги та критерії оцінювання.
Перед підсумковим контролем здобувачам вищої освіти видається завдання для підготовки, доводяться критерії 
оцінювання та узгоджується кількість і час консультацій.
Терміни проведення контрольних заходів зазначено в розкладі заліково-екзаменаційної сесії не пізніше 14 діб до її 
початку. Зазначений розклад розміщується у відкритому доступі на дошках оголошень та сайті університету 
(https://uu.edu.ua/rozklad_sesii ), інституту та/чи на сайті Інтернет-підтримки навчального процесу Moodle.

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

Атестація здійснюється в формі комплексного атестаційного іспиту й публічного захисту випускної кваліфікаційної 
роботи відповідно до Стандарту (https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-
osvita/zatverdzeni%20standarty/2019/11/22/2019-11-22-091-M.pdf ). Вимоги до виконання кваліфікаційних робіт 
регулюються Положенням про організацію та методику проведення поточного, підсумкового контролю та атестації 
здобувачів 
(https://uu.edu.ua/upload/universitet/normativni_documenti/Osnovni_oficiyni_doc_UU/Osvitnya_d_t/Polozh_pro_met
odiku_provedennya_controlyu_ta_atestacii.pdf ), Положенням про організацію освітнього процесу 
(https://uu.edu.ua/upload/universitet/normativni_documenti/Osnovni_oficiyni_doc_UU/Osvitnya_d_t/Polozh_pro_org
_osvitnyogo_procesu_v_UU.pdf), Положенням про випускну кваліфікаційну роботу 
(http://uu.edu.ua/upload/universitet/normativni_documenti/Osnovni_oficiyni_doc_UU/Osvitnya_d_t/Pol_pro_vipyskny
_kvalifikaciiny_diplomny_roboty.pdf ).
Кваліфікаційна робота має передбачати розв’язання спеціалізованої теоретичної або практичної задачі біології із 
застосуванням положень і методів природничих наук, що характеризується комплексністю та невизначеністю умов. 
Робота перевіряється на плагіат та оприлюднюється на офіційному сайті університету 
(https://uu.edu.ua/fragmenti_diplomnih_robit ) або в Репозитарії ІБМТ  (https://vo.uu.edu.ua/course/view.php?
id=15113) 
Оприлюднення кваліфікаційних робіт, що містять інформацію з обмеженим доступом, здійснюється відповідно до 
вимог чинного законодавства.

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

Процедура проведення контрольних заходів регулюється Положенням про організацію освітнього процесу 
(https://uu.edu.ua/upload/universitet/normativni_documenti/Osnovni_oficiyni_doc_UU/Osvitnya_d_t/Polozh_pro_org
_osvitnyogo_procesu_v_UU.pdf ), що деталізується Положенням про організацію та методику проведення поточного, 
підсумкового контролю та атестації здобувачів 
(https://uu.edu.ua/upload/universitet/normativni_documenti/Osnovni_oficiyni_doc_UU/Osvitnya_d_t/Polozh_pro_met
odiku_provedennya_controlyu_ta_atestacii.pdf ), Положенням про порядок створення та організацію роботи 
Екзаменаційної комісії (https://vo.uu.edu.ua/pluginfile.php/489110/mod_resource/content/1/Polozh_pro_EK.pdf)та 
Положенням про випускну кваліфікаційну роботу (диплом) 
(http://uu.edu.ua/upload/universitet/normativni_documenti/Osnovni_oficiyni_doc_UU/Osvitnya_d_t/Pol_pro_vipyskny
_kvalifikaciiny_diplomny_roboty.pdf).
Крім того, процедуру проведення контрольних заходів, шкалу оцінювання знань здобувачів ВО, критерії, вимоги до 
заліків та екзаменів детально наведено в робочих програмах навчальних дисциплін.
Доступність для учасників освітнього процесу усіх документів забезпечується розміщенням їх у відкритому доступі 
на офіційному сайті університету (https://uu.edu.ua/osnovni_oficiyni_documenti_universitetu ) та на вебсторінках 
відповідних дисциплін (https://vo.uu.edu.ua/course/index.php?categoryid=640 ).

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

Об’єктивність екзаменаторів визначається Положенням про організацію та методику проведення контролю та 
атестації здобувачів 
(https://uu.edu.ua/upload/universitet/normativni_documenti/Osnovni_oficiyni_doc_UU/Osvitnya_d_t/Polozh_pro_met
odiku_provedennya_controlyu_ta_atestacii.pdf ), Положенням про організацію освітнього процесу 
https://uu.edu.ua/upload/universitet/normativni_documenti/Osnovni_oficiyni_doc_UU/Osvitnya_d_t/Polozh_pro_org_
osvitnyogo_procesu_v_UU.pdf  ), Положенням про систему забезпечення якості підготовки здобувачів вищої освіти 
(https://uu.edu.ua/upload/universitet/normativni_documenti/Osnovni_oficiyni_doc_UU/Upravlinnya_yakistyu/Quality_
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assurance.pdf ). Врегулювання конфліктів здійснюється відповідно до Положення про політику та процедури 
врегулювання конфліктів 
https://uu.edu.ua/upload/universitet/normativni_documenti/Osnovni_oficiyni_doc_UU/Corporativna_cultura/Polozhen
nya-pro-polityku-ta-protsedury-vregulyuvannya-konfliktnyh-sytuatsij.pdf , Положення про функціонування «Скриньки 
довіри», «Телефону довіри» 
(https://uu.edu.ua/upload/universitet/normativni_documenti/Osnovni_oficiyni_doc_UU/Corporativna_cultura/Polozh_
pro_scrinku_doviri_UU_pdf.pdf ).
Визначено шляхи попередження конфліктних ситуацій: формування у працівників та ЗО високої психолого- 
педагогічної культури спілкування, всі поінформовані про дотримання правил доброчесності та про наслідки їх 
порушення.
Потреби застосовувати процедури врегулювання конфлікту інтересів за час провадження ОП не було.

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

Порядок повторного проходження контрольних заходів визначено в Положенні про організацію освітнього 
процесу(https://uu.edu.ua/upload/universitet/normativni_documenti/Osnovni_oficiyni_doc_UU/Osvitnya_d_t/Polozh_
pro_org_osvitnyogo_procesu_v_UU.pdf ) та у Положенні про повторне проходження контрольних заходів 
здобувачами вищої освіти 
(https://uu.edu.ua/upload/universitet/normativni_documenti/Osnovni_oficiyni_doc_UU/Osvitnya_d_t/Povtorne_proho
dzh_kontr_zahod.pdf ).
Повторне складання семестрового контролю може відбуватися у випадках отримання незадовільних оцінок 
здобувачами.
Повторне складання іспитів (виставлення заліків, диференційованих заліків) допускається не більше двох разів з 
кожної дисципліни: один раз викладачу, другий – комісії, яка створюється директором Інституту. Так, за час 
навчання за ОП на зимовій сесії 2019-20 н.р. було кілька випадків повторного проходження контрольних заходів 
студентами, яким було надано право ліквідувати академічну заборгованість до початку наступного семестру.
Академічна заборгованість студентами була успішно ліквідована відповідно до діючих документів ЗВО.
Якщо здобувач вищої освіти вважає несправедливою оцінку, виставлену екзаменатором, він має право на перездачу. 
Якщо перездача не вирішила конфлікт, здобувач вищої освіти має право на перездачу комісії з кількох (не менше 
трьох) осіб.
Випадків повторного вивчення дисциплін на ОП, що акредитується, не було.

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

Порядок оскарження та розгляду апеляційної скарги визначається у Положенні про повторне проходження 
контрольних заходів здобувачами вищої освіти 
(https://uu.edu.ua/upload/universitet/normativni_documenti/Osnovni_oficiyni_doc_UU/Osvitnya_d_t/Povtorne_proho
dzh_kontr_zahod.pdf ), а також у Положенні про організацію освітнього процесу 
(https://uu.edu.ua/upload/universitet/normativni_documenti/Osnovni_oficiyni_doc_UU/Osvitnya_d_t/Polozh_pro_org
_osvitnyogo_procesu_v_UU.pdf ), Положенні про організацію та методику проведення поточного, підсумкового 
контролю та атестації здобувачів вищої та фахової передвищої освіти 
(https://uu.edu.ua/upload/universitet/normativni_documenti/Osnovni_oficiyni_doc_UU/Osvitnya_d_t/Polozh_pro_met
odiku_provedennya_controlyu_ta_atestacii.pdf ).
Перескладання екзамену/заліку для підвищення позитивної оцінки з певної навчальної дисципліни (за винятком 
захисту курсових проєктів/робіт та практик) допускається не раніше ніж у наступному семестрі. За весь період 
навчання за певним РВО перескладання допускається не більше, ніж із трьох навчальних дисциплін. Дозвіл на це 
дає керівник навчально-виховного підрозділу на підставі заяви здобувача вищої освіти за погодженням із 
завідувачем відповідної кафедри та осередком студентського самоврядування навчально-виховного підрозділу.
Перескладання приймає комісія у складі двох НПП.
Випадків оскарження процедури проведення та результатів контрольних заходів під час навчання за ОП 
зафіксовано не було.

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

У ЗВО визначено чіткі та зрозумілі політика, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності, яких 
послідовно дотримуються всі учасники освітнього процесу під час реалізації ОП. Популяризовано академічну 
доброчесність (насамперед через імплементацію цієї політики у внутрішню культуру якості) та використовуються 
відповідні технологічні рішення як інструменти протидії порушенням академічної доброчесності. Політику, 
стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності викладено у Кодексі академічної доброчесності 
(https://uu.edu.ua/upload/universitet/normativni_documenti/academic_dobrochesnist/Codex.pdf . Також діє 
Положення про запобігання та виявлення академічного плагіату в наукових, навчально-методичних, 
кваліфікаційних та навчальних роботах 
(https://uu.edu.ua/upload/universitet/normativni_documenti/academic_dobrochesnist/Polozhennya_Antiplagiat.pdf ). В 
Університеті функціонує Комісія з питань академічної доброчесності та Рада із забезпечення якості освітньої 
діяльності та якості вищої освіти
(https://uu.edu.ua/upload/universitet/normativni_documenti/Osnovni_oficiyni_doc_UU/Upravlinnya_yakistyu/Polozhe
nnya_pro_radu_iz_zabezpechennya_yakosti_osvitnyoi_diyalnosti.pdf ).
Кожен представник академічної спільноти (здобувач освіти, викладач, співробітник) підписує Декларацію про 
академічну доброчесність https://uu.edu.ua/academic_dobrochesnist 
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Які технологічні рішення використовуються на ОП як інструменти протидії порушенням 
академічної доброчесності?

Здобувачам освіти на початку навчання повідомляють про необхідність дотримання принципів академічної 
доброчесності та відповідальність за їх порушення.
З метою запобігання та уникнення академічної недоброчесності ЗВО використовує перевірку кваліфікаційних робіт 
на наявність текстових збігів на етапі підготовки матеріалів до захисту; перевірці також підлягають монографії, 
підручники, навчальні посібники та інші праці, що мають авторський текст та вимагають рекомендації до видання; 
рукописи статей, тези доповідей.
Положення про запобігання та виявлення академічного плагіату в наукових, навчально-методичних, 
кваліфікаційних та навчальних роботах 
(https://uu.edu.ua/upload/universitet/normativni_documenti/academic_dobrochesnist/Polozhennya_Antiplagiat.pdf ) 
регламентує процедури проведення перевірки академічних та наукових текстів здобувачів вищої освіти і 
працівників Університету з використанням Антиплагіатної системи «Unicheck» на наявність неунормованих 
запозичень. Для перевірки на плагіат призначається співробітник кафедри.
Під час контролю знань здобувачів для протидії порушенням академічної доброчесності розроблено офіційні 
бланки питань та відповідей для атестаційних іспитів, проміжне та підсумкове тестування з навчальних дисциплін 
відбувається із застосуванням інформаційних технологій, де максимально знижено ймовірності порушення 
академічної доброчесності (рандомність питань, перемішування відповідей, обмеження в часі для виконання 
завдання, різні види та рівні завдань).

Яким чином ЗВО популяризує академічну доброчесність серед здобувачів вищої освіти ОП?

Академічна доброчесність популяризується науковими керівниками, НПП університету, студентським 
самоврядуванням відповідно до Концепції виховної роботи зі студентами 
(https://uu.edu.ua/upload/universitet/normativni_documenti/Osnovni_oficiyni_doc_UU/Yuridichni_doc_UU/Kontseptsi
ya_vykhovnoi_roboty_sered_studentiv.pdf) та Положення про організацію виховної діяльності зі студентами 
(http://uu.edu.ua/upload/universitet/normativni_documenti/Osnovni_oficiyni_doc_UU/Vihovna_diyalnist/Pol_pro_orh
anizatsiyu_vykhovnoyi_diyalnosti_zi_studentamy_Universytetu.pdf).
На курсах дисциплін роз’яснюються діючі норми та вимоги щодо академічної доброчесності ЗО та їх 
відповідальності. Бібліотекою проводяться семінари щодо належного оформлення цитувань, використання 
інформації, яка також подана у методрозробках.
Важливим для роз’яснення політики академічної доброчесності та отримання зворотного зв’язку є щорічні 
опитування 
(https://uu.edu.ua/upload/Osvita/Upravl_yakistyu_osviti/Opituvannya/Sistema_zapobigannya_plagiatu_2019-
2020.xlsx).
Особистісною мотивацією здобувачів є особистий приклад викладачів, які дають можливість студентам долучитись 
до наукового пошуку, оприлюднити результати досліджень на конференціях, опублікувати матеріали в наукових 
виданнях. Успіхи в навчанні, зокрема й дотримання академічної доброчесності мотивуються призначенням 
стипендій студентам 
(http://uu.edu.ua/upload/universitet/normativni_documenti/Osnovni_oficiyni_doc_UU/Vihovna_diyalnist/Pol_pro_priz
nach_prezident_i_director_stependii.pdf).

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

Згідно з Положенням про запобігання та виявлення академічного плагіату 
(https://uu.edu.ua/upload/universitet/normativni_documenti/academic_dobrochesnist/Polozhennya_Antiplagiat.pdf ) 
кваліфікаційні роботи, які мають низький рівень оригінальності тексту, повертаються на доопрацювання на термін 
не більше 2 календарних днів, після чого проходять повторну перевірку протягом 3 календарних днів.
Роботи, які мають недопустимий або низький рівень оригінальності тексту за результатами повторної перевірки, до 
захисту не допускаються.
За порушення академічної доброчесності здобувачі освіти можуть бути притягнені до академічної відповідальності: 
повторне оцінювання; відрахування з Університету; позбавлення пільг з оплати навчання. Усі види академічної 
відповідальності погоджують органи самоврядування здобувачів освіти. Порядок виявлення фактів порушення 
академічної доброчесності визначає відповідна Комісія. Реакцію на порушення академічної доброчесності 
унормовано Кодексом академічної доброчесності 
(https://uu.edu.ua/upload/universitet/normativni_documenti/academic_dobrochesnist/Codex.pdf ), Положенням про 
запобігання та виявлення академічного плагіату, повноваженнями Комісії з питань академічної доброчесності та 
Ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти 
(https://uu.edu.ua/upload/universitet/normativni_documenti/Osnovni_oficiyni_doc_UU/Upravlinnya_yakistyu/Polozhe
nnya_pro_radu_iz_zabezpechennya_yakosti_osvitnyoi_diyalnosti.pdf   )
Серед здобувачів ОП випадків порушення академічної доброчесності не було.

6. Людські ресурси

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

Порядок конкурсного добору викладачів регламентується «Положенням про порядок обрання та прийняття на 
роботу науково-педагогічних працівників 
(https://uu.edu.ua/upload/universitet/normativni_documenti/Osnovni_oficiyni_doc_UU/Doc_z_upravlinnya_personalo
m/Polozh_pro_priynyattya_na_robotu.pdf ), Положенням про проведення конкурсного відбору при заміщенні 
вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів) 
(https://uu.edu.ua/upload/universitet/normativni_documenti/Osnovni_oficiyni_doc_UU/Upravlinnya_personalom/Pol_
pro_proved_konkurs_vidboru_pry_zamishchenni_vakantnykh_posad_naukovo_ped_prats.pdf ), Положенням про 
кадрову (атестаційну, конкурсну) комісію" 
(https://uu.edu.ua/upload/universitet/normativni_documenti/Osnovni_oficiyni_doc_UU/Yuridichni_doc_UU/N20_Pro_
cadrovu_comisiyu.pdf). Претендент подає відомості про наявність вищої освіти відповідної галузі знань; науковий 
ступінь та вчене звання; загальну кількість та теми наукових праць у фахових виданнях, навчально-методичні праці 
та підвищення кваліфікації за останні 5 років; проведення відкритих лекцій; наявність навчально-методичних 
розробок та ін.
Конкурс оголошується наказом Президента Університету (https://uu.edu.ua/concurs_na_zamishchennya_posad). 
Контракти з викладачами укладаються перед початком навчального року і чітко визначають обов’язки викладача та 
вимоги до його кваліфікації, що чітко прописано в умовах контракту. Форма контракту: https://cutt.ly/jj6sbNu ).

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

Для якісної підготовки здобувачів вищої освіти до освітнього процесу залучаються висококваліфіковані фахівці – 
співробітники профільних науково-дослідних установ НАНУ та НАМНУ, з якими укладено договори про співпрацю 
та проведення практик (https://uu.edu.ua/reestr_dogovoriv_bazovoi_struct).
Студенти мають можливість на базі цих установ проходити науково-дослідну та виробничу (переддипломну) 
практики, виконувати випускні кваліфікаційні роботи під керівництвом наукових співробітників. 
(https://uu.edu.ua/upload/universitet/normativni_documenti/Osnovni_oficiyni_doc_UU/Practica_i_pracevlashtuvannya
/Polozhennya_pro_provedennya_praktyky_studentiv_universytetu.pdf ).
Розроблено низку документів щодо залучення роботодавців: Положення про ради роботодавців 
(https://uu.edu.ua/upload/universitet/normativni_documenti/Osnovni_oficiyni_doc_UU/Practica_i_pracevlashtuvannya
/polozhennya_pro_radu_robotodavciv.pdf ); Положення про сприяння працевлаштуванню студентів 
(https://uu.edu.ua/upload/universitet/normativni_documenti/Osnovni_oficiyni_doc_UU/Practica_i_pracevlashtuvannya
/Polozh_pro_spriyannya_u_pracevlashtuvanni_studentiv_i_vipusknikiv.pdf ). Щороку проводяться опитування 
«Працевлаштування очима роботодавців»
(https://uu.edu.ua/upload/Osvita/Upravl_yakistyu_osviti/Opituvannya/Anketa_robotodavcya__semestr_2019-
2020.xlsx), «Освітня програма очима роботодавців» 
(https://uu.edu.ua/upload/Osvita/Upravl_yakistyu_osviti/Opituvannya/Osvitnya_programa_ochima_robotodavciv_2019-
2020.xlsx ).

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає до аудиторних занять на 
ОП професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців

Університет залучає до аудиторних занять на ОП професіоналів-практиків, експертів галузі, представників 
роботодавців шляхом зарахування на частину ставки і погодинної оплати їх праці, а також за сумісництвом. 
Наприклад, Чумак А.А. – д.мед.н., професор, заступник генерального директора з наукової роботи-директор 
Інституту клінічної радіології ДУ «Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України», 
заслужений діяч науки і техніки України (2006), лауреат державної премії України в галузі науки і техніки (2010) – 
залучений до викладання дисциплін «Молекулярна імунологія», «Біологічні основи інфекційних процесів», 
Антибіотики»;
д.б.н., провідний науковий співробітник Інституту мікробіології та вірусології НАН України, віце-президент 
Товариства мікробіологів України імені С. М. Виноградського Білявська Л.О. забезпечує викладання дисциплін
«Метаболізм мікроорганізмів і основи промислової мікробіології», к.б.н., старший науковий співробітник Інституту 
мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України Зелена Л.Б. викладає «Молекулярна мікробіологія»,
«Генетика бактерій», «Мікроекологія людини».

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

Порядок підвищення кваліфікації викладачів регламентується відповідним Положенням 
(https://uu.edu.ua/upload/universitet/normativni_documenti/Osnovni_oficiyni_doc_UU/Upravlinnya_personalom/Poloz
h_pro_pidvushenny_kvalifikacii.pdf ), де, зокрема, у п.1.10. вказано: «Результати підвищення кваліфікації 
враховуються під час проведення атестації та обрання на посаду за конкурсом чи укладення трудового договору із 
працівниками Університету».
Для стимуляції професійного розвитку відбуваються періодичні оцінювання досягнень відповідно до Положення 
про атестацію працівників вищого навчального закладу 
(https://uu.edu.ua/upload/universitet/normativni_documenti/Osnovni_oficiyni_doc_UU/Upravlinnya_personalom/Poloz
hennya_pro_atestaciyu_2019.pdf ); Положення про рейтингове оцінювання діяльності науково-
педагогічних/педагогічних працівників 
(https://uu.edu.ua/upload/Osvita/Nornativni_doc/Doc_shchodo_organizac_navch_procesu/nakaza_55_polozhennja_pro
_rejtingove_ocinjuvannja_dijalnosti_npp.pdf ).
Університет створює умови для підвищення кваліфікації викладачів, надаючи можливість проходження відповідних 
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курсів. Так, у 2019/20 н.р. підвищення кваліфікації за рахунок Університету було здійснено для викладачів Тугай Т.І. 
(https://fbmt.uu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/11/Tetyana_Tugai_pidv_qualif.pdf ), та з англійської мови рівня В2, 
Мовчан В.О. (https://fbmt.uu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/11/Valentina_Movchan_pidv_qualif.pdf ), Корінько 
О.М. (https://fbmt.uu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/11/Olena_Korinko_stazh.pdf ).

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності

Серед викладачів щорічно проводиться Конкурс на звання кращого викладача 
(https://uu.edu.ua/upload/universitet/normativni_documenti/Osnovni_oficiyni_doc_UU/Navch_metod_d-
t/Polozh_pro_konkurs_na_zvanny_Krasciy_vukladach.pdf .
Також проводяться Конкурс наукової та навчально-методичної літератури 
(https://uu.edu.ua/upload/universitet/normativni_documenti/Osnovni_oficiyni_doc_UU/Navch_metod_d-
t/Polozh_pro_konkurs_Krasca_literatura.pdf ); Конкурс на кращий електронний курс 
(https://uu.edu.ua/upload/universitet/normativni_documenti/Osnovni_oficiyni_doc_UU/Upravlinnya_yakistyu/Polozhe
nnya_pro_Konkurs_krashchyy_elektronnyy_kurs.pdf ); Конкурс на краще відкрите заняття, 
(https://uu.edu.ua/upload/universitet/normativni_documenti/Osnovni_oficiyni_doc_UU/Upravlinnya_yakistyu/Polozhe
nnya_pro_Konkurs_pro_krashche_zanyattya_iz_zastosuvannyam_anhliyskoyi_movy.pdf ). Переможцям Конкурсу 
передбачено диплом та грошову премію, відповідний запис вносять до трудової книжки. Список переможців 
Конкурсу публікується на офіційному сайті https://uu.edu.ua/concurs_lider_roku.
Діє система матеріального стимулювання працівників за досягнення в освітньо-науковій діяльності 
(https://uu.edu.ua/upload/universitet/normativni_documenti/Osnovni_oficiyni_doc_UU/Fin_doc/Polozh_pro_premiyuv
annya_prac.pdf ).
Університет сприяє розвитку викладацької майстерності заохоченням участі у міжнародних наукових заходах, 
забезпечення доступу до наукометричних баз, компенсацією витрат на публікації, допомогою у виданні монографій  
і посібників за кошти Університету.

7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси

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

Досягнення визначених ОП цілей та програмних результатів навчання забезпечені фінансовими та матеріально- 
технічними ресурсами Університету: науково-навчальні лабораторії університету 
https://fbmt.uu.edu.ua/kafedri/navchalno_naukova_laboratorija_mikro/, 
https://vo.uu.edu.ua/pluginfile.php/488854/mod_resource/content/1/Obladnannya_laboratoriy_28_11_2020.pdf  та в 
лабораторіях науково-дослідних інститутів-партнерів https://uu.edu.ua/reestr_dogovoriv_bazovoi_struct комплекс 
«Петрівська слобода»   http://stud.uu.edu.ua/ozdorovcha-baza, https://www.facebook.com/photo?
fbid=493354897713567&set=oa.2082357548707923  
Україно-корейський центр https://ict.uu.edu.ua/корейський-центр-інформаційного-дос/; спеціалізовані кабінети 
https://vo.uu.edu.ua/pluginfile.php/488853/mod_resource/content/1/Spec_cabinet_Vidatni_ukr_biologi.pdf, бібліотека 
з фондом 13383 примірники (https://uu.edu.ua/biblioteka ), комп’ютерні класи на 91 комп’ютер.
Навчально-методичне забезпечення розміщене на сайті Moodle https://vo.uu.edu.ua/course/view.php?id=14639  
регулюється Положенням https://uu.edu.ua/documents_organizaciya_navchalnogo_procesu
Фінансові ресурси Університету (Звіт про сукупний дохід) за 12 місяців 2019 року 
https://uu.edu.ua/upload/universitet/normativni_documenti/Osnovni_oficiyni_doc_UU/Fin_doc/2019-
20/_Zvit_pro_FR_2019.pdf  та Кошторис на 2019-2020 н.р. 
https://uu.edu.ua/upload/universitet/normativni_documenti/Osnovni_oficiyni_doc_UU/Fin_doc/2019-
20/Koshtoris_dohodiv_i_vitrat_2019-2020.pdf

Продемонструйте, яким чином освітнє середовище, створене у ЗВО, дозволяє задовольнити потреби 
та інтереси здобувачів вищої освіти ОП? Які заходи вживаються ЗВО задля виявлення і врахування 
цих потреб та інтересів?

Забезпечено вільний доступ до усіх об’єктів інфраструктури та інформаційних ресурсів, необхідних для навчання та 
наукової діяльності. Це сучасно обладнані аудиторії, комп’ютерні класи, Україно-корейський центр 
(https://ict.uu.edu.ua/корейський-центр-інформаційного-дос/ ); лабораторії, бібліотека, сайту інтернет-підтримки 
навчального процесу (https://vo.uu.edu.ua/ ). Діє Наукове товариство 
(https://uu.edu.ua/students_scientific_organization ). Є можливість участі у наукових конференціях 
(https://uu.edu.ua/plan_of_scientific_measures , https://vo.uu.edu.ua/course/index.php?categoryid=432 ), наукових 
дослідженнях (https://uu.edu.ua/directions_of_scientific_researches ). Діє осередок Товариства мікробіологів України. 
Проводяться студентські олімпіади та конкурси (https://uu.edu.ua/olimpiadi_concursi ). Для підвищення рівня 
мовної компетентності діють Додаткові курси (https://uu.edu.ua/rizni_kursy_vid_uu_partneriv ). Діє Центр художньої 
творчості (https://stud.uu.edu.ua/centre-hudozhnyoy-tvorchosty ) та Спортивний клуб (https://stud.uu.edu.ua/sport-
club), проводяться Дні здоров’я (https://stud.uu.edu.ua/dny-zdorovya ).
Студентське самоврядування (http://stud.uu.edu.ua/samovryaduvannya ) організовує різноманітні соціальні акції 
(http://stud.uu.edu.ua/socyal-actsyy).
В закладі регулярно здійснюються анонімні опитування ( 
https://uu.edu.ua/upload/Osvita/Upravl_yakistyu_osviti/Opituvannya/Univer_ochima_studentiv_II_sem_2019-
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2020__semestr_2019-2020.xlsx )

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

Університет контролює надійність експлуатації споруд – працюють системи сигналізації, камери 
відеоспостереження, облаштовано пожежну сигналізацію з централізованим оповіщенням. Будівлі університету 
безбар'єрні, забезпечені пандусами, ліфтами та туалетами для користування особами на візках, для слабозорих є 
звукова індикація руху ліфта, входу на територію університету. На вході встановлено пропускну систему з 
ідентифікацією клієнта і вимірюванням температури. Приміщення атестовані органами державного нагляду.
Здобувачі проходять інструктажі з техніки безпеки, функціонують медкабінет та Науково-практичний медико-
реабілітаційний центр (https://uu.edu.ua/mediko_rehabilitaciyniy_centre ), працює Центр інклюзивних технологій 
навчання (https://uu.edu.ua/upload/Inclusiya/inclusion.pdf ), діють Спортивний клуб (https://stud.uu.edu.ua/sport-
club ), проводяться Дні здоров’я. Здійснюється моніторинг соціально-психологічного клімату у групах, що створює 
комфортні умови для навчання, зокрема для студентів з інвалідністю 
(https://uu.edu.ua/upload/Osvita/Upravl_yakistyu_osviti/Opituvannya/Incluziya_v_UU_2019-2020.xlsx ). Працюють 
університетські соціальні мережі, телефон, електронна та поштова «скриньки довіри».
Докладно безпечність освітнього середовища в закладі регулюється Правилами внутрішнього трудового розпорядку 
(https://uu.edu.ua/upload/universitet/normativni_documenti/Osnovni_oficiyni_doc_UU/Yuridichni_doc_UU/Pravila_v
nutrishnyogo_trudovogo_rozporyadku.pdf ).

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

У Статуті Університету зазначено, що Концепція освітньої діяльності Університету базується серед іншого на: 
забезпеченні соціального захисту учасників освітнього процесу та інших працівників 
(https://uu.edu.ua/upload/universitet/normativni_documenti/Osnovni_oficiyni_doc_UU/Yuridichni_doc_UU/Statut.pdf 
).
На офіційному сайті (https://uu.edu.ua/ ) та сторінці ІБМТ (https://fbmt.uu.edu.ua/ ) розміщено інформацію щодо 
освітньої (https://uu.edu.ua/organizaciya_navchalnogo_procesu; https://uu.edu.ua/suprovid_navchannya ), 
організаційної та інформаційної (https://uu.edu.ua/osnovni_oficiyni_documenti_universitetu ; 
https://uu.edu.ua/corisni_posilannya ; консультативної (https://vo.uu.edu.ua/ ) та соціальної (регулюється 
Положенням про призначення президентських і директорських стипендій студентам Відкритого міжнародного 
університету розвитку людини «Україна» : https://uu.edu.ua/osnovni_oficiyni_documenti_universitetu ) підтримки 
здобувачів вищої освіти. На сайті також розміщено інформацію про можливості для відпочинку та подорожей 
(https://stud.uu.edu.ua/dozvillya ), творчості (https://stud.uu.edu.ua/centre-hudozhnyoy-tvorchosty ), занять спортом. 
Реалізація освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної підтримки здобувачів вищої 
освіти відбувається також завдяки розміщенню інформації, роботі студентського самоврядування 
(https://stud.uu.edu.ua /), старост груп, усіх викладачів, зустрічам керівництва університету із студентами 
(https://stud.uu.edu.ua/202vidpovidi_na_zapitannya_studentiv ).
Функціонує платформа дистанційного навчання, де розміщено необхідні навчального процесу матеріали, зворотній 
зв’язок з викладачами.
Питання документообігу (довідки, журнали академічних груп, залікові книжки, залікові та відомості, студентські 
квитки тощо) вирішують методисти деканату. Діє студентський профком та студентське самоврядування, які 
проводять різноманітні заходи. Проводяться очні зустрічі здобувачів з вищим керівництвом ЗВО.
Рівень задоволеності здобувачів вищої освіти цією підтримкою, в цілому, є позитивним, про що свідчать результати 
опитувань 
(https://uu.edu.ua/upload/Osvita/Upravl_yakistyu_osviti/Opituvannya/Ocinyuvannya_vicladacha_zdobuvachami_osviti_
2019-2020.xlsx ).
Важливу роль у підтримці здобувачів відіграє система безпосередньої комунікації студентів з керівництвом інституту 
та університету, яку регламентує Положення про функціонування у вищому навчальному закладі «поштової 
скриньки «Скринька довіри», телефонної лінії «Телефон довіри» та офіційної електронної поштової скриньки
«Електронна скринька довіри» з питань запобігання і протидії корупції та запобігання виникненню конфліктних 
ситуацій 
(https://uu.edu.ua/upload/universitet/normativni_documenti/Osnovni_oficiyni_doc_UU/Corporativna_cultura/Polozh_
pro_scrinku_doviri_UU_pdf.pdf)

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

ЗВО – це інклюзивний заклад вищої освіти, метою якого є забезпечення рівного доступу до якісної освіти всім 
членам суспільства, зокрема, людям із інвалідністю шляхом реалізації політики рівних можливостей. Заклад 
отримав диплом Книги рекордів України за встановлення рекорду в категорії “Освіта – найбільша кількість 
випускників із інвалідністю за період 2002–2018 рр. Студенти з особливими потребами навчаються разом зі своїми 
здоровими однолітками в інтегрованих групах – мікро-моделях соціального середовища.
Концепція ЗВО базується на створенні інклюзивного освітнього середовища, провадженні інклюзивного навчання  
на принципах недискримінації. Основними завданнями діяльності Університету є: розробка ефективних концепцій 
реабілітації людей з інвалідністю та інших осіб із особливими освітніми потребами; забезпечення НПП методичною 
літературою щодо надання освітніх послуг здобувачам з особливими потребами, засобами реабілітації, 
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перепідготовки та адаптації. На офіційному сайті Університету у розділі «Інклюзія» https://uu.edu.ua/inclusion 
детально вказані всі аспекти інклюзії, зокрема інтеграції (https://uu.edu.ua/inclusion_and_integration). Передбачено 
психологічний супровід студентів з інвалідністю та звичайних студентів, впроваджується модель інклюзивного 
навчання, забезпечено можливість сурдосупроводу навчального процесу. Безбар’єрність університетського 
середовища передбачено в проєкті будівель Університету, все пристосовано для людей з особливими потребами.
На ОП навчається три особи з особливими освітніми потребами.

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

Врегулювання конфліктних ситуацій здійснюється відповідно до Положення про політику та процедури 
врегулювання конфліктних ситуацій 
(https://uu.edu.ua/upload/universitet/normativni_documenti/Osnovni_oficiyni_doc_UU/Corporativna_cultura/Polozhen
nya-pro-polityku-ta-protsedury-vregulyuvannya-konfliktnyh-sytuatsij.pdf  ), Положення про попередження та протидію 
сексуальним домаганням і дискримінації 
(http://uu.edu.ua/upload/universitet/normativni_documenti/Osnovni_oficiyni_doc_UU/Vihovna_diyalnist/Pol_sex_dom
agannya.pdf ), Положення щодо протидії булінгу (цькуванню) 
(https://uu.edu.ua/upload/universitet/normativni_documenti/Osnovni_oficiyni_doc_UU/Vihovna_diyalnist/Pol_shchod
o_protydiyi_bulinhu_tskuvannyu.pdf ).
Врегулювання конфліктних ситуацій, пов’язаних із корупцією, передбачено Рядом положень та наказів 
(https://uu.edu.ua/zahodi_borotbi_z_corupcieyu ), основним із яких є Антикорупційна програма Відкритого 
міжнародного університету розвитку людини "Україна" 
https://uu.edu.ua/upload/universitet/normativni_documenti/zahodi_borotbi_z_coruptsieyu/207_27.12.2019.pdf  ) та 
визначені цією програмою Положення про особу, відповідальну за реалізацію Антикорупційної програми у 
Відкритому міжнародному університеті розвитку людини "Україна" 
(https://uu.edu.ua/upload/universitet/normativni_documenti/zahodi_borotbi_z_coruptsieyu/144_28.10.2019.pdf ), 
Положення про комісію з оцінки корупційних ризиків у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини 
"Україна", Методологія оцінювання корупційних ризиків у Відкритому міжнародному університеті розвитку 
людини "Україна".
Доступність політики та процедур врегулювання для учасників освітнього процесу забезпечується діяльність усіх 
структур університету, насамперед – студентського омбудсмена 
(https://uu.edu.ua/upload/universitet/normativni_documenti/Osnovni_oficiyni_doc_UU/Vihovna_diyalnist/N_31_05.03
.2020_Pro_stud_ombudsmena.pdf ),
а практика їх застосування - Положенням про процедуру розгляду заяв, скарг, пропозицій студентів Відкритого 
міжнародного університету розвитку людини "Україна" 
(https://uu.edu.ua/upload/universitet/normativni_documenti/Osnovni_oficiyni_doc_UU/Vihovna_diyalnist/Polozh_pro
_proceduru_rozglydu_zvernen.pdf ), Положенням про функціонування у вищому навчальному закладі «Відкритий 
міжнародний університет розвитку людини «Україна» (Університет «Україна») поштової скриньки «Скринька 
довіри», телефонної лінії «Телефон довіри» та офіційної електронної поштової скриньки «Електронна скринька 
довіри» з питань запобігання і протидії корупції та запобігання виникненню конфліктних ситуацій 
(https://uu.edu.ua/upload/universitet/normativni_documenti/Osnovni_oficiyni_doc_UU/Corporativna_cultura/Polozh_
pro_scrinku_doviri_UU_pdf.pdf ). До розв’язання конфліктних ситуацій обов’язково залучаються представники 
студентського самоврядування.
Конфліктних ситуацій під час навчання за ОП не зафіксовано.

8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

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

Процедури розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОП регулюються Положенням про 
освітні програми 
(https://uu.edu.ua/upload/universitet/normativni_documenti/Osnovni_oficiyni_doc_UU/Navch_metod_d-
t/Polozh_pro_osvitni_programi.pdf); Положенням про гарантів освітніх програм 
(https://uu.edu.ua/upload/universitet/normativni_documenti/Osnovni_oficiyni_doc_UU/Navch_metod_d-
t/Polozhennya_pro_harantiv_osvitnikh_prohram.pdf ), Положенням про проєктні групи освітньої діяльності, робочі 
групи освітніх програм, групи забезпечення спеціальностей 
(http://uu.edu.ua/upload/universitet/normativni_documenti/Osnovni_oficiyni_doc_UU/Navch_metod_d-
t/Pol_pro_proektni_grupi.pdf ), Положенням про стейкхолдерів освітніх програм 
(https://uu.edu.ua/upload/universitet/normativni_documenti/Osnovni_oficiyni_doc_UU/Navch_metod_d-
t/Polozh_pro_stakeholderiv_OP.pdf ).
Моніторинг та періодичний перегляд ОП базується на результатах опитувань відповідно до Положення про 
опитування внутрішніх і зовнішніх стейкхолдерів у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини
«Україна» (http://uu.edu.ua/upload/universitet/normativni_documenti/Osnovni_oficiyni_doc_UU/Navch_metod_d-
t/Polozh_pro_opytuvannya_stakeholders.pdf ) та Наказом про затвердження графіку опитувань на 2020-2021 н.р.» 
(https://uu.edu.ua/upload/universitet/normativni_documenti/Osnovni_oficiyni_doc_UU/Navch_metod_d-
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t/Nakaz_pro_zatverdzhennya_grafiku_opituvan.docx ), Рекомендаціями щодо розробки освітніх програм, навчальних 
та робочих навчальних планів на 2020/2021 н.р. на основі освітніх програм та ін. 
(https://uu.edu.ua/upload/universitet/normativni_documenti/Osnovni_oficiyni_doc_UU/Navch_metod_d-
t/Rekomendatsii_shchodo_rozrobky_OPP_NP_ta_RNP_2020-2021.pdf).
В Університеті з 2008 року впроваджено систему управління якістю освіти 
(https://uu.edu.ua/upload/universitet/normativni_documenti/Osnovni_oficiyni_doc_UU/Upravlinnya_yakistyu/Quality_
assurance.pdf ). Внутрішньоуніверситетська програма забезпечення якості освіти, крім моніторингу багатьох 
кількісних показників, спрямована на підтримку системи цінностей, традицій, норм (як загальноуніверситетського 
рівня, так і субрівнів академічних підрозділів – інститутів, факультетів, кафедр), які, власне, й визначають 
ефективність функціонування Університету. Якість ОП контролює відділ методичної роботи 
https://uu.edu.ua/upload/universitet/normativni_documenti/Polozh_pro_pidrozd_ta_posadovi_instr/Dep_osvitnyoi_d-
ti/Viddil_metod_roboti/Polozh_pro_Viddil_metod_roboti.pdf), науково-методичне об’єднання 
(https://uu.edu.ua/naukovo_metodichni_obyednannya ), Науково-методична рада 
(https://uu.edu.ua/naukovo_metodichna_rada), Рада роботодавців (https://uu.edu.ua/radi_robotodavciv), Рада із 
забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти Відкритого міжнародного університету розвитку 
людини "Україна" 
(https://uu.edu.ua/upload/universitet/normativni_documenti/Osnovni_oficiyni_doc_UU/Upravlinnya_yakistyu/Polozhe
nnya_pro_radu_iz_zabezpechennya_yakosti_osvitnyoi_diyalnosti.pdf )

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

Згідно з «Положенням про освітні програми 
https://uu.edu.ua/upload/universitet/normativni_documenti/Osnovni_oficiyni_doc_UU/Navch_metod_d-
t/Polozh_pro_osvitni_programi.pdf перегляд освітніх програм з метою їх удосконалення здійснюється в формі 
оновлення або модернізації.
Відповідно до Положення про стейкхолдерів освітніх програм 
(https://uu.edu.ua/upload/universitet/normativni_documenti/Osnovni_oficiyni_doc_UU/Navch_metod_d-
t/Polozh_pro_stakeholderiv_OP.pdf), ініціаторами перегляду ОП можуть виступати стейкхолдери: Вчена рада 
Університету, Вчена рада ІБМТ, гарант ОП, викладачі ЗВО, здобувачі ВО, органи студентського самоврядування, 
випускники, роботодавці, батьки здобувачів. Обговорення діючої ОП відбувається на засіданнях профільної 
кафедри 
(https://uu.edu.ua/upload/Osvita/Navch_metod_d_t/Portfolio_OP/Biologiya/Magistr/2019_rec/Vityag_kaf_12_2019.pdf
), у разі погодження на кафедрі зміни подаються до НМО та Вченої ради інституту 
(https://uu.edu.ua/upload/Osvita/Navch_metod_d_t/Portfolio_OP/Biologiya/Magistr/2019_rec/Vityag_NMO_IBMT_12
_2019.pdf, 
https://uu.edu.ua/upload/Osvita/Navch_metod_d_t/Portfolio_OP/Biologiya/Magistr/2019_rec/Vityag_Vchena_rada_IB
MT_12_2019.pdf). Рішення про відкриття або закриття ОП, внесення змін до них ухвалює Вчена рада Університету за 
поданням Науково-методичної ради з урахуванням положень Стратегії розвитку Університету на 2021-2031 роки та 
економічної доцільності.
Моніторинг ОП здійснюється шляхом опитування здобувачів освіти, випускників і роботодавців щодо їхньої 
задоволеності ОП, її компонентами, організацією та забезпеченням освітнього процесу, професійними та 
особистими якостями викладацького складу (https://uu.edu.ua/grafic_i_rezultati_opituvan).
Передостанній перегляд та затвердження ОП було здійснено у звʼязку з виходом Стандарту ВО та з урахуванням 
рекомендацій стейкхолдерів (https://uu.edu.ua/upload/Nauka/Vchena_Rada/Rishennya_VR/2019-
20/23_12_19/23.12.2019_VR_Zatverdzhennya_OPP_091_Biolohiya_B_M_po_standartam_2019-
2020_ta_TS_076_fmb.pdf ). Освітня програма була винесена на громадське обговорення 5 грудня 2019 р. Останній 
термін надання зауважень і пропозицій – 20 грудня 2019 р.
У результаті до ОП було введено освітні компоненти вільного вибору «Клінічна імунологія» на рекомендацію 
стейкхолдера д.м.н. Чумака А.А. 
(https://uu.edu.ua/upload/Osvita/Navch_metod_d_t/Portfolio_OP/Biologiya/Magistr/2019_rec/Propoziciya_steykholder
_Chumak.pdf ) та «Моніторинг водних систем» за рекомендацією д.б.н. Протасова О.О. 
(https://uu.edu.ua/upload/Osvita/Navch_metod_d_t/Portfolio_OP/Biologiya/Magistr/2019_rec/Rekomendacii_mag_09
1_Protasov.pdf )
Останній перегляд ОП у грудні 2019 р. був здійснений із урахуванням опитувань стейкхолдерів, у цій редакції ОП 
було пролонговано 2020/2021 н.р., зважаючи на погодження з усіма сторонами 
(https://uu.edu.ua/upload/Nauka/Vchena_Rada/Rishennya_VR/2019-20/02_07_2020/VR_02_07_2020_3.pdf )

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

Відповідно до Положення про стейкхолдерів освітніх програм 
(https://uu.edu.ua/upload/universitet/normativni_documenti/Osnovni_oficiyni_doc_UU/Navch_metod_d-
t/Polozh_pro_stakeholderiv_OP.pdf , здобувачі вищої освіти безпосередньо залучені до процесу періодичного 
перегляду ОП та інших процедур забезпечення її якості через опитування 
(https://uu.edu.ua/rezultati_monitoringu_yahosti_osviti ), а також через органи студентського самоврядування 
(https://stud.uu.edu.ua/samovryaduvannya ). ОП та зміни до неї погоджуються зі студентським самоврядуванням. 
Крім того, двічі на рік студенти можуть обговорити ОП на зустрічах із представниками Департаменту освітньої 
діяльності, із керівництвом Університету – особисто або через Скриньку довіри, Телефон довіри чи Електронну 
скриньку довіри 
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(https://uu.edu.ua/upload/universitet/normativni_documenti/Osnovni_oficiyni_doc_UU/Corporativna_cultura/Polozh_
pro_scrinku_doviri_UU_pdf.pdf ).
Так, відповідно до звернень студентів до ОП було ведено навчальну дисципліну «Бази даних у біології». Щорічно 
проводяться опитування здобувачів освіти з метою визначення рівня відповідності змісту освітньої програми, а 
також форм і методів навчального процесу запитам і потребам здобувачів освіти
(https://uu.edu.ua/upload/Osvita/Upravl_yakistyu_osviti/Opituvannya/Osvitnya_programa_ochima_zdobuvachiv_2019-
2020.xlsx ).
Результати опитувань показують, що здобувачі ВО в цілому задоволені структурою і змістом ОП.

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

В університеті діє «Положення про студентську агенцію сприяння якості освіти вищого навчального закладу 
(https://uu.edu.ua/upload/universitet/normativni_documenti/Osnovni_oficiyni_doc_UU/Upravlinnya_yakistyu/Polozh_
pro_stud_agenciyu.pdf ), основними завданнями та функціями якої є: участь в організації та проведенні опитувань 
здобувачів вищої освіти щодо якості організації освітньої діяльності під час вивчення навчальних дисциплін; участь 
у процесі розробки, моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм та інших процедур забезпечення 
якості освітніх програм і освітньої діяльності університету. Результати опитувань та пропозиції щодо покращення 
освітнього процесу доводяться на засіданнях ректорату та зустрічах зі студентським парламентом.
Зміни в освітній програмі, які були внесені у зв’язку із затвердженням Стандарту вищої освіти, також були погоджені 
із представником студентського самоврядування – студенткою спеціальності 091 «Біологія» освітнього рівня
«магістр» Єрховою А.В.
Члени студентського самоврядування щорічно беруть участь в організації опитування студентів з питань «Освітня 
програма очима здобувачів вищої освіти» 
(https://uu.edu.ua/upload/Osvita/Upravl_yakistyu_osviti/Opituvannya/Osvitnya_programa_ochima_zdobuvachiv_2019-
2020.xlsx ) та «Курс дисципліни очима студентів» 
(https://uu.edu.ua/upload/Osvita/Upravl_yakistyu_osviti/Opituvannya/Kurs_disciplini_ochima_studentiv__semestr_20
19-2020.xlsx )

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

Взаємодія із роботодавцями відбувається постійно, оскільки це необхідно для постійної актуалізації навчального 
процесу та вдосконалення ОП.
В ЗВО створено Раду роботодавців ІБМТ ( https://uu.edu.ua/radi_robotodavciv), яка  постійно контролює 
забезпечення якості ОП. Крім того, науковці-практики, представники ринкоутворюючих установ біологічної та 
медичної галузей залучені до процесу викладання профільних дисциплін і постійно оновлюють їх наповнення 
відповідно до останніх досягнень вітчизняної та світової науки у своїй галузі та своїх власних досліджень: Чумак А.А.
— доктор медичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи-директор Інституту 
клінічної радіології ДУ «Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України», заслужений діяч 
науки і техніки України (2006), лауреат державної премії України в галузі науки і техніки (2010); Білявська Л.О. – 
д.б.н., провідна наукова співробітниця Інституту мікробіології та вірусології НАН України, віце-президентка 
Товариства мікробіологів України імені С. М. Виноградського, Зелена Л.Б. – к.б.н., старший науковий співробітник 
Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України.
Роботодавці регулярно присутні на засіданнях кафедри, де мають змогу висловити власні побажання, пропозиції, 
надати рекомендації, пройти опитування 
(https://uu.edu.ua/upload/Osvita/Upravl_yakistyu_osviti/Opituvannya/Osvitnya_programa_ochima_robotodavciv_2019-
2020.xlsx 

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

Процедури забезпечення якості освіти в ЗВО визначаються Положенням про систему забезпечення якості 
підготовки здобувачів вищої освіти 
(https://uu.edu.ua/upload/universitet/normativni_documenti/Osnovni_oficiyni_doc_UU/Upravlinnya_yakistyu/Quality_
assurance.pdf ). Основним завданням цієї системи є дослідження кар’єри випускників, їх працевлаштування, 
динаміки зайнятості, службового просування і росту, а також задоволеності працедавців кваліфікацією випускників. 
(ст.23). В університеті створено Асоціацію випускників 
(https://uu.edu.ua/upload/Nauka/Vchena_Rada/Rishennya_VR/2017-
18/02_07_18/7_VR_02_07_18_Pol_Assoc_vipusknikiv.pdf ), метою діяльності якої, зокрема, є сприяння поліпшенню 
змісту освіти, якості та ефективності підготовки фахівців.
Робота з випускниками в ІБМТ ведеться постійно гарантом ОП, заступником директора, співробітниками кафедри. 
Збирання та врахування інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторій працевлаштування випускників ОП 
проводиться шляхом їх анкетування 
(https://uu.edu.ua/upload/Osvita/Upravl_yakistyu_osviti/Opituvannya/Osvitnya_programa_ochima_vipusknikiv_2019-
2020.xlsx ) та наступного аналізу результатів, які показали достатній рівень задоволеності випускників та 
роботодавців рівнем підготовки на ОП 
(https://uu.edu.ua/upload/Osvita/Navch_metod_d_t/Portfolio_OP/Biologiya/Podyaka_Sinyevo_za_spivpracu.pdf , 
https://uu.edu.ua/upload/Osvita/Navch_metod_d_t/Portfolio_OP/Biologiya/Podyaka_Adonis_za_spivpracu.pdf ).
Щороку оновлюється інформація в базі випускників, які підтримують стосунки з alma-mater.
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Які недоліки в ОП та/або освітній діяльності з реалізації ОП були виявлені у ході здійснення 
процедур внутрішнього забезпечення якості за час її реалізації? Яким чином система забезпечення 
якості ЗВО відреагувала на ці недоліки?

Процедури забезпечення якості ВО в Університеті «Україна» визначаються Положенням про систему забезпечення 
якості підготовки здобувачів вищої освіти Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна" 
(https://uu.edu.ua/upload/universitet/normativni_documenti/Osnovni_oficiyni_doc_UU/Upravlinnya_yakistyu/Quality_
assurance.pdf ), де чітко описані загальні принципи системи забезпечення якості ЗВО.
Моніторинг ОП здійснюється шляхом опитування здобувачів освіти, випускників і роботодавців щодо їхньої 
задоволеності ОП, її компонентами, організацією та забезпеченням освітнього процесу, професійними та 
особистими якостями викладацького складу. Результати опитувань стейкхолдерів оприлюднені на сайті 
Університету (https://uu.edu.ua/rezultati_monitoringu_yahosti_osviti ).
За ініціативою гаранта ОП у ході реалізації процедур внутрішнього забезпечення якості вищої освіти за ОП було 
виявлено та усунуто такі недоліки:
1) інформацію про навчальні дисципліни здобувачі освіти отримували тільки перед початком вивчення дисципліни. 
Цей недолік усунуто шляхом формування спрощення доступу до інформації, надано можливість ознайомлення з 
силабусами дисциплін, які в цілому корелюють із РПНД, але містять компоненти, орієнтовані на роз’яснення 
здобувачам способів опанування дисципліни. Силабуси розміщено на сайті Moodle, що дозволяє ознайомлення з 
ними у будь-який момент https://vo.uu.edu.ua/course/view.php?id=14639#section-2 . Дисципліни вільного вибору у 
навчальному плані винесено у додатки із конкретним посиланням на повний електронний курс.
2) процедура вибору дисциплін здобувачами здійснювалася шляхом написання письмових заяв, що не цілком 
відповідало принципам академічної свободи. Цей недолік усунуто шляхом створення Google-форм, що дозволяє 
обирати дисципліни в комп’ютерному режимі (https://vo.uu.edu.ua/course/view.php?id=12578)

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

Акредитація спеціальності у галузі 0401 «Природничі науки» спеціальності 8.04010202 «Мікробіологія» підготовки 
магістрів відбулася у 2015 році. Акредитація ОП  «Біологія»  є первинною.

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

Усі учасники академічної спільноти Університету «Україна» змістовно залучені до процедур внутрішнього 
забезпечення якості ОП, що визначається основними офіційними документами університету та сформованою 
корпоративною культурою, одним із аспектів якої є культура якості освіти. Згідно Статуту 
(https://uu.edu.ua/upload/universitet/normativni_documenti/Osnovni_oficiyni_doc_UU/Yuridichni_doc_UU/Statut.pdf 
) до компетенцій Вченої ради університету належать: визначення і затвердження системи внутрішнього 
забезпечення якості вищої освіти; затвердження освітніх програм та навчальних планів для кожного рівня вищої 
освіти. Завданням студентського самоврядування визначено: забезпечення і захист прав та інтересів здобувачів 
освіти, зокрема стосовно організації освітнього процесу та сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності 
здобувачів освіти. Ці принципи закріплені та розвинуті у Положенні про систему забезпечення якості підготовки 
здобувачів 
(https://uu.edu.ua/upload/universitet/normativni_documenti/Osnovni_oficiyni_doc_UU/Upravlinnya_yakistyu/Quality_
assurance.pdf ), Положенні про стейкхолдерів освітніх програм 
(https://uu.edu.ua/upload/universitet/normativni_documenti/Osnovni_oficiyni_doc_UU/Navch_metod_d-
t/Polozh_pro_stakeholderiv_OP.pdf та ін. Стейкхолдери є активними учасниками реалізації програми забезпечення 
якості освіти, яка передбачає проведення моніторингу, аналізу, обговорення, консультацій та безперервного 
оновлення навчального контенту дисциплін передбачених ОП.

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

Положенням про систему забезпечення якості підготовки здобувачів вищої освіти Відкритого міжнародного 
університету розвитку людини "Україна" 
(https://uu.edu.ua/upload/universitet/normativni_documenti/Osnovni_oficiyni_doc_UU/Upravlinnya_yakistyu/Quality_
assurance.pdf ) визначено, що Освітні програми та навчальні плани розробляються робочими групами. Координацію 
їхньої діяльності та контроль за виконанням вимог щодо навчальних планів здійснює відділ методичної роботи.
Програми навчальних дисциплін розглядаються на засіданні кафедри, яка забезпечує викладання відповідної 
навчальної дисципліни, ухвалюються Науково-методичним об’єднанням. Відповідальними за впровадження та 
здійснення постійного моніторингу і перегляду відповідних освітніх програм є: кафедра, Науково-методичне 
об’єднання підрозділу, Вчена рада підрозділу, відділ методичної роботи, Науково-методична рада ЗВО, Вчена рада 
університету. Відповідальні за впровадження та виконання набору в магістратуру: кафедра, відбіркова комісія, 
приймальна комісія. Відповідальні за впровадження та вдосконалення системи оцінювання знань здобувачів: 
кафедри, Вчена рада інституту, відділ методичної роботи. Відповідальні за складання розкладу, навчального 
навантаження викладачів, розклад сесій: відділ організації навчальної роботи, навчальний підрозділ. Відповідальні 
за планування, впровадження, виконання та звітування роботи науково-педагогічних працівників: керівник 
кафедри, керівник підрозділу, відділ методичної роботи, проректор з навчально-виховної роботи.
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9. Прозорість і публічність

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

Університет визначає правила і процедури, що регулюють права та обов’язки всіх учасників освітнього процесу. 
Вони є чіткими і зрозумілими. Їх доступність для учасників освітнього процесу забезпечується відповідними 
документами, розміщеними у вільному доступі на сайті закладу 
https://uu.edu.ua/osnovni_oficiyni_documenti_universitetu .
Це, насамперед, Статут Університету «Україна» 
(https://uu.edu.ua/upload/universitet/normativni_documenti/Osnovni_oficiyni_doc_UU/Yuridichni_doc_UU/Statut.pdf 
); Положення про організацію освітнього процесу 
(https://uu.edu.ua/upload/universitet/normativni_documenti/Osnovni_oficiyni_doc_UU/Osvitnya_d_t/Polozh_pro_org
_osvitnyogo_procesu_v_UU.pdf );
Положення про систему забезпечення якості підготовки здобувачів вищої освіти Університету "Україна" 
(https://uu.edu.ua/upload/universitet/normativni_documenti/Osnovni_oficiyni_doc_UU/Upravlinnya_yakistyu/Quality_
assurance.pdf );
Правила внутрішнього трудового розпорядку 
(https://uu.edu.ua/upload/universitet/normativni_documenti/Osnovni_oficiyni_doc_UU/Yuridichni_doc_UU/Pravila_v
nutrishnyogo_trudovogo_rozporyadku.pdf );
Кодекс академічної доброчесності 
(https://uu.edu.ua/upload/universitet/normativni_documenti/academic_dobrochesnist/Codex.pdf ); 
Положення про Інститут біомедичних технологій 
(http://uu.edu.ua/upload/universitet/normativni_documenti/Polozh_pro_pidrozd_ta_posadovi_instr/IBMT/Pol_pro_IB
MT.doc ), Посадові інструкції співробітників (https://uu.edu.ua/polozhennya_pro_pidrozdili_ta_posadovi_instructsii )

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

Адреса вебсторінки: https://uu.edu.ua/proecti_dlya_gromadskogo_obgovorennya  
Для листування: office@uu.edu.ua

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

Інститут біомедичних технологій своєчасно оприлюднює точну та достовірну інформацію про ОП (включаючи її 
цілі, очікувані результати навчання та компоненти) в щорічному каталозі освітніх програм і навчальних планів. ОП, 
що акредитується, розміщена на сторінці «Навчально-методичне забезпечення спеціальностей 2019-2020 н.р.» 
(https://ab.uu.edu.ua/upload/priymalna_comisiya/Navch_metod_zabezp_spec/2019-
20/OP/OPP_091_Biolohiya_M_hruden2019.pdf ).
ОП поточного року (2020-2021) відповідно розміщена на сторінці 
https://ab.uu.edu.ua/NM_zabezpechennya_specialnostey_2020-21 .
Крім цього ОП має персональну сторінку-портфоліо, де компактно викладена інформація, що стосується історії та 
поточного стану ОП (https://uu.edu.ua/091_biologiya_kiyiv_magistr ).

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?

Сильними сторонами ОП є: забезпечення викладання навчальних дисциплін висококваліфікованими науково-
педагогічним працівниками, які постійно оновлюють навчальний контент та підвищують рівень своєї кваліфікації 
завдяки проведенню наукових досліджень, участі в наукових конференціях, публікації результатів своєї діяльності у 
високорейтингових міжнародних журналах, більшою мірою англомовних; наявність обладнаних сучасною 
апаратурою лабораторій для практичної підготовки здобувачів освіти; можливість проводити практичні заняття в 
лабораторіях провідних наукових закладів біологічного та медичного профілів під керівництвом вчених-практиків; 
участь в освітньому процесі висококваліфікованих фахівців – співробітників НДУ НАНУ і НАМНУ та можливість 
виконання здобувачами освіти під їх керівництвом курсових і кваліфікаційних робіт; значна медична складова 
навчального матеріалу, що розширює можливості працевлаштування випускників в установах медичного профілю; 
повна забезпеченість сучасною навчально-методичною літературою, значною мірою розробленою викладачами, які 
здійснюють освітню діяльність за ОП; широкий доступ здобувачів освіти до профільних баз даних та інтернет- 
ресурсів, що розширює можливості навчальної та науково-дослідної роботи, особливо для студентів з інвалідністю; 
забезпечення можливості повноцінного навчання для осіб з особливими освітніми потребами завдяки 
безбар’єрності та розвинутій системі супроводу навчання для різних нозологій; можливість для здобувачів освіти 
реалізувати своє право на вибір навчальних дисциплін для побудови індивідуальної освітньої траєкторії; значний 
обсяг вивчення іноземної мови, в тому числі проведення частини занять англійською мовою, що дає можливість 
закріпити навички її фахового використання; участь усіх стейкхолдерів у формуванні ОП і моніторингу якості 

Сторінка 24



освітньої діяльності за ОП.
Недолік ОП – слабка інтеграція у міжнародний освітній простір. З метою розширення міжнародних зв’язків є 
доцільним є залучення до освітнього процесу за ОП представників провідних університетів світу та активізація 
програми міжнародної академічної мобільності для здобувачів вищої освіти та НПП, посилення роботи щодо участі 
у грантових проєктах, до яких залучатимуться здобувачі вищої освіти.

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

Зважаючи на стрімке збільшення глобальних проблем стану біосфери та у галузі здоров’я людини біологія як наука 
набуває вирішального практико-орієнтованого значення. Це означає особливу відповідальність за якість підготовки 
фахівців-біологів. Тому подальшими перспективами розвитку ОП є: надання  здобувачам освіти додаткового 
спектру можливостей для вдосконалення у використанні іноземної мови професійного спрямування, для чого 
продовжити викладання основних профільних дисциплін англійською мовою, ввести елементи викладання 
англійською мовою у заняття з усіх навчальних дисциплін, розробити спеціалізовані практичні заняття, які 
передбачають участь усіх студентів в обговоренні іноземною мовою та створити для таких занять відповідне 
навчально-методичне забезпечення (методичні посібники, робочі зошити та ін.), забезпечити навчальні дисципліни 
сучасними англомовними підручниками; розширювати співпрацю із ЗВО та науково-дослідними установами 
України; встановити міцні партнерські зв’язки із провідними університетами та науково-дослідними установами 
світу; активізувати програми академічної мобільності; розширити спектр вибіркових дисциплін із циклу загальної 
підготовки, спрямованих на формування soft skills, оскільки ці навички все частіше фігурують у запитах 
роботодавців; розширити спектр вибіркових дисциплін із циклу професійної підготовки медичного, 
біотехнологічного та екологічного спрямування з метою подальшого відкриття спеціалізації біотехнологічного 
напряму.

 

 
          
  

Запевнення

 

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

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

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

 

Додатки:

Таблиця 1.  Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП

Таблиця 2.  Зведена інформація про викладачів ОП

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

 

***

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

 

Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом/кваліфікованою електронною печаткою.
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ПІБ: Таланчук Петро Михайлович
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Сторінка 25



Таблиця 1. Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП
 

Назва освітнього 
компонента

Вид 
компонента 

Силабус або інші навчально-
методичні матеріали

Якщо освітній компонент 
потребує спеціального 

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

Назва файла Хеш файла

ПР 3. Виробнича 
(переддипломна) 
практика

практика Робоча програма 
науково-дослідної 
практики МАГ (2)

(1).pdf

ZJDablS2LYys+g+ns
zNyLOPXIQ0LkQ2T

JiMHXCAHu0Y=

ПР 2. Науково-
дослідна практика

практика Робоча програма 
науково-дослідної 
практики МАГ (2)

(1).pdf

ZJDablS2LYys+g+ns
zNyLOPXIQ0LkQ2T

JiMHXCAHu0Y=

ПР 1. Педагогічна 
практика

практика Програма_Педагогі
чна практика 

МАГ(1).pdf

ppt0BLWiM91Uxm7t
ek4X3qgF68UvTncab

XZVPo2Mco4=

ОК 2.7. Молекулярна 
імунологія

навчальна 
дисципліна

СИЛАБУС_Молекул
ярна 

імунологія_Чумак.
pdf

QhK9UrFaycefzNDE
piPQ2Bsm1/m55/dA

4jMo3da9ZXs=

Обладнання: цитофлюориметр 
протічний “FaxCalibur”, 
спектрофотометр для 
імуноферментного аналізу 
“Labline 220”, імунологічний 
аналізатор “Minividas”, 
ампліфікатор для проведення 
полімеразної ланцюгової реакції в 
режимі реального часу.
Матеріали та реактиви: 
антитіла моноклональні 
“Simultest”, діагностичні набори 
для виявлення методом 
імуноферментного аналізу 
антитіл до SARS-CoV-2 класів 
IgG, IgM, антитіл до 
персистуючих інфекцій TORCH 
групи, прозапальних і 
протизапальних цитокінів, 
цоліклони для визначення груп 
крові АВО

ОК 2.6. Очистка 
стічних вод

навчальна 
дисципліна

СИЛАБУС_Очистк
а стічних 

вод_Поєдинок.pdf

Et1Mt73osZyX8l1hfF
Gnu02XsupMKku7V

QCIUI+6R9c=

Шейкер термостатований для 
пробірок Eppendorf, прилад для 
перемішування рідини, 
твердотільний термостат для 
мікропробірок, вортекс-
мініцентрифуга, центрифуга, 
УФ-бокс для робіт із 
нуклеїновими кислотами, 
ампліфікатор, камера для 
електрофоретичного розділення 
в горизонтальному гелі, 
трансілюмінатор; набір 
автоматичних піпеток. Шкаф 
сухожаровий для стерилізації 
посуду та інструментів, мийка 
ультразвукова.
Матеріали та реактиви: 
наконечники (200 мкл, 1 мл); 
набір для виділення ДНК, 
Гексаціаноферат калію (ІІІ) 

ОК 2.5. Імунохімія та 
імунологія 
репродукції

навчальна 
дисципліна

силабус Імунохімія 
та імунологія 

репродукції_Беспал
ова.pdf

PoGUMcxSBn4CV9I
Qcq5KHCADb3HzZa
noNUaRlnDGYMo=

Термостат, центрифуга, 
мікроскоп, набір автоматичних 
дозаторів, наконечники, 
спектрофотометр, 
автоматичний дистилятор, 
набір для визначення С3 
компонента комплементу, 
діагностикуми на основі 
моноклональних антитіл 

ОК 2.3. Антибіотики навчальна СИЛАБУС_Антибіо HQhIB5qXZEMI7zvl Обладнання: рН –метр, 



дисципліна тики _Чумак.pdf yTCBA1W49zWhaq7
YrBxojy2frtY=

термостат, насос 
водоструминний, терези 
аналітичні, автоклав, мікроскоп 
«Olympus» (Японія), дозатор 
піпетковий із регульованим 
об’ємом дози 5-50 мкл “BIONIT 
Oyi” (Фінляндія); Дозатор 
піпетковий фіксований 500 мкл 
„Plastomed” (Польща). 
Матеріали та реактиви: чашки 
Петрі, пробірки, живильні 
диференціально-діагностичні 
середовища, диски з 
антибіотиками для визначення 
чутливості мікроорганізмів

ОК 2.2. Метаболізм 
мікроорганізмів і 
основи промислової 
мікробіології

навчальна 
дисципліна

СИЛАБУС_Метабо
лізм_м.о з осн. 

промислової 
мікробіології.pdf

RK2+OH8gH689/Ly
RbehTvk35eYdLdy6Y

HoCvNo2q3to=

Обладнання: вебкамера для 
контролю в онлайн режимі 
зразків препаратів, Мікроскоп 
МИКМЕД-5, Бокс біологічної 
безпеки II клас (Тип А2), 
Сушильна шафа СНОЛ 24-200, 
Стерилізатор паровий ВК-30.
Матеріали та реактиви: чашки 
Петрі, пробірки, поживні 
диференціально-діагностичні 
середовища, фільтри з 
антибіотиками, барвники, вода 
дистильована

ОК 1.1. Дидактика 
вищої школи

навчальна 
дисципліна

Силабус 
Дидактика вищої 
школи Євдокимова 

В. В. (1)(1).pdf

S34uU3eiNOOyq1Z31
Y9l0OgjWFNAChIvp

DEIXcmmwfU=

Ноутбук із виходом в Інтернет, 
проєктор, подовжувач. Техніка 
для забезпечення Zoom 
конференції, колонки, екран, 
навчальні карти для ділових ігр 
та мозкових штурмів

ОК 2.1. Біоетика, 
біобезпека та охорона 
праці на 
виробництвах із 
використанням 
біологічних обʼєктів

навчальна 
дисципліна

СИЛАБУС_Біоетик
а, біобезпека та 
охорона праці на 
виробництвах з  
використанням 

біологічних 
об’єктів.pdf

akEs/DWD1UUxnw
MqBoeJNqHALzMvc
3jB8Hd2YimCdUg=

Ноутбук із виходом у Інтернет, 
проєктор, екран, навчальні 
карти для ділових ігр та 
мозкових штурмів

ОК 1.4. Комп’ютерне 
моделювання в 
біології

навчальна 
дисципліна

Силабус 
Компютерне 

моделювання в 
біології_Корінько.p

df

HSd2TfTg9HUBRhQ
wJDU856AQVX0dzb
mxOWF2OG36Td0=

29 шт.
Intel Pentium і5-3,4/4Gb/HDD 500 
Gb Монітор LG 21.5"
CODESYS V3.5 SP5 Patch 5, Visual 
Studio 2017, Python 3.6, Python 2.7, 
Net Beans IDE 8.2, Eclipse, Delphi 7, 
Code Vision AVR Evaluation, C++ 
Builder 6, Blend for Visual Studio 
2017, Atmel Studio 7.0, Arduino, Net 
Cracker, Electronic Workbench, 
Cisco Packet Tracer, Star UML, 
Audacity, Adobe Illustrator CS3, 
Adobe In Design CS3, Adobe 
Photoshop CS3, SPSS Statistics 17.0

ОК 1.3. Методологія 
наукових досліджень з 
основами сучасної 
експериментальної 
біології

навчальна 
дисципліна

Силабус_Методоло
гiя_наукових_дослi
джен__з_основами

_фiн.pdf

fdfcWNyRontaMYAF
nAEYwvJcvmofBQ2q

iK8VgY3ZHo8=

Обладнання: вебкамера для 
контролю в онлайн режимі 
зразків препаратів, Мікроскоп 
МИКМЕД-5, Бокс біологічної 
безпеки ІІ класу (Тип А2), 
Сушильна шафа СНОЛ 24-200, 
Стерилізатор паровий ВК-30.
Матеріали та реактиви: чашки 
Петрі, пробірки, поживні 
диференціально-діагностичні 
середовища, фільтри з 
антибіотиками

ОК 2.4. Молекулярна 
мікробіологія

навчальна 
дисципліна

СИЛАБУС_Молекул
ярна_мiкробiологiя

_Зелена.pdf

bQTres5EseYKsfqK3d
99WrQBiHbpgdClcaI

IIzV3yRk=

Обладнання: твердотільний 
термостат для мікропробірок, 
вортекс-мініцентрифуга, 
центрифуга, УФ-бокс для робіт із 
нуклеїновими кислотами, 
ампліфікатор, камера для 
електрофоретичного розділення 
в горизонтальному гелі, 



трансілюмінатор; набір 
автоматичних піпеток.
Матеріали та реактиви: 
наконечники (200 мкл, 1 мл); 
набір для виділення ДНК

ОК 1.2. Ділова 
іноземна мова

навчальна 
дисципліна

Силабус  Ділова 
іноземна мова.pdf

xepde7Ruuh4oB2WX
ibAGPDnMgKEimZv

5lD4Awbkhi7Y=

Ноутбук, проектор, подовжувач, 
техніка для забезпечення zoom 
конференції, колонки

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

 
  
 
Таблиця 2. Зведена інформація про викладачів ОП

 
ID 

виклад
ача

ПІБ Посада Структурний 
підрозділ

Кваліфікація 
викладача

Стаж Навчальні 
дисципліни, 

що їх 
викладає 

викладач на 
ОП 

Обґрунтування

69623 Чумак 
Анатолій 
Андрійович

доцент, 
Сумісництв
о

Інститут 
біомедичних 

технологій

Диплом 
спеціаліста, 
Київського 

ордену 
Трудового 
Червоного 
Прапора 

медичногоінст
итуту, рік 

закінчення: 
1971, 

спеціальність: 
7.12010001 
лікувальна 

справа, 
Диплом 

доктора наук 
MД 003087, 

виданий 
20.04.1984, 

Диплом 
кандидата наук 
MMД 043486, 

виданий 
24.12.1974, 

Атестат 
професора ПP 

001565, 
виданий 

25.05.1994

48 ОК 2.7. 
Молекулярна 
імунологія

Bilous N., Abramenko 
I., Chumak A., Dyagil I., 
Martina Z. Copy 
number of MYC gene in 
leukemic cells of 
chronic lymphocytic 
leukemia patients. Exp. 
Oncol. 2020. Vol. 42, N 
1. P. 60-65.

69623 Чумак 
Анатолій 
Андрійович

доцент, 
Сумісництв
о

Інститут 
біомедичних 

технологій

Диплом 
спеціаліста, 
Київського 

ордену 
Трудового 
Червоного 
Прапора 

медичногоінст
итуту, рік 

закінчення: 
1971, 

спеціальність: 
7.12010001 
лікувальна 

справа, 
Диплом 

доктора наук 
MД 003087, 

виданий 
20.04.1984, 

Диплом 
кандидата наук 
MMД 043486, 

48 ОК 2.3. 
Антибіотики

Доктор біологічних 
наук за спеціальністю 
«Мікробіологія», 
диплом ДД №007468, 
від 5.07.2018;
Вчене звання – 
старший науковий 
співробітник, атестат 
АС №001664 від 
29.09.2015 р.
 
1. Biliavska L.O., 
Ostapchuk A.M., 
Voychuk S.I., Iutynska 
G.O. Sterol biosynthesis 
by soil streptomycetes. 
Ukr. Biochem. J. 2017; 
2 (89): 78-84 - Q4
2. Білявська Л.О., 
Надкернична О.В., 
Копилова О.Б. 
Біосинтез 
фітогормонів 



виданий 
24.12.1974, 

Атестат 
професора ПP 

001565, 
виданий 

25.05.1994

грунтовими грибами 
Cladosporium 
cladosporioides. 
Мікробіол. жур. 2017; 
79 (3):15-25 - Q4
3. Юр’єва О.М., 
Драговоз І.В., Леонова 
Н.О., Білявська Л.О., 
Сирчін С.О., Курченко 
І.М. Біосинтез 
фітогормонів 
штамами Penicillium 
funiculosum з різних 
екологічних ніш // 
Мікробіол. журнал. – 
2018. – 80, № 2. – C. 
44-55. - Q4
4. Лобода М.І., Войчук 
С.І., Білявська Л.О. 
Кореляційна 
залежність біосинтезу 
антибіотичних сполук 
і інших біологічно 
активних речовин у 
ґрунтових 
стрептоміцетів. 
Мікробіол. журн., 
2019, Т. 81, No 5. С. 36-
47. doi: 
https://doi.org/10.1540
7/microbiolj81.05.036 - 
Q4
5. Білявська Л.О. 
Біосинтез ауксинів 
ґрунтовими 
стрептоміцетами - 
антагоністами 
фітопатогенних 
мікроорганізмів і 
нематод // 
Мікробіологія і 
біотехнологія. – 2015, 
№1 (29). С. 36-43.
6. Иутинская Г. А., 
Белявская Л. А., 
Козырицкая В. Е. 
Биосинтез 
фитогормонов 
почвенными 
стрептомицетами – 
антагонистами 
фитопатогенных 
микроорганизмов и 
нематод // 
Микробные 
биотехнологии: 
фундаментальные и 
прикладные аспекты, 
Сборник научных 
трудов Т.7. 2015.- 
Минск: Беларуская 
наука. - С.122-132.
7. Іутинська Г.О., 
Білявська Л.О., Бабич 
О.А., Бабич А.Г., 
Лобода М.І., 
Скроцький С.О. 
Новітні метаболічні 
біопрепарати та 
технологія їх 
отримання. Науково-
методичні 
рекомендації. - 2018. - 
Київ: НУБіП. - 34 с

295292 Тугай Тетяна 
Іванівна

завідувач 
кафедри 
мікробіолог
ії, сучасних 
біотехнолог
ій та 

Інститут 
біомедичних 

технологій

Диплом 
спеціаліста, 
Київського 

ордена Леніна 
державного 
університету 

43 ОК 1.3. 
Методологія 
наукових 
досліджень з 
основами 
сучасної 

НАПН України ДВНЗ 
"Університет 
менеджменту освіти" 
Центральний інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти, 



імунології, 
професор, 
Основне 
місце 
роботи

ім. Т.Г. 
Шевченка, рік 

закінчення: 
1976, 

спеціальність: 
7.04010110 

біохімія, 
Диплом 

доктора наук 
ДД 003133, 

виданий 
03.04.2014, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 007569, 
виданий 

27.06.2000, 
Атестат 

старшого 
наукового 

співробітника 
(старшого 

дослідника) AC 
005834, 
виданий 

15.01.2007

експериментал
ьної біології

тема: "Інноваційні 
технології у 
викладанні 
нормативних та 
вибіркових 
дисциплін: 
"Мікробіологія з 
основами імунології", 
"Радіобіологія", 
"Цитологія 
мікроорганізмів", 
Свідоцтво СП 
35830447/3182-18 від 
23.11.2018
 
CERTIFICATE Id 
number 20-0717 This is 
to certify that Has 
participated in the 
training program 
Modern biotechnology 
in the world training 
The training program 
embraced 4 modules 
125 hours period from 
20, May to 20, June

147266 Корінько 
Олена 
Миколаївна

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Інститут 
біомедичних 

технологій

Диплом 
спеціаліста, 
Державний 

педагогічний 
університет ім. 

М.П 
Драгоманова, 

рік закінчення: 
1996, 

спеціальність: 
7.04010201 

біологія, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 024062, 

виданий 
09.06.2004, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

019537, 
виданий 

03.07.2008

22 ОК 1.4. 
Комп’ютерне 
моделювання в 
біології

CERTIFICATE Id 
number 20-0713 This is 
to certify that Has 
participated in the 
training program 
Modern biotechnology 
in the world training 
The training program 
embraced 4 modules 
125 hours period from 
20, May to 20, June
Національний 
університет 
«Чернігівський 
колегіум» імені Т. Г. 
Шевченка, Свідоцтво 
про підвищення 
кваліфікації 
(стажування) 
педагогічних і 
науково-педагогічних 
працівників № 
СС021256740009920 
року з 01.10.2020 по 
31.10.2020

346809 Беспалова 
Олена 
Ярославівна

Доцент 
кафедри, 
Сумісництв
о

Інститут 
біомедичних 

технологій

Диплом 
кандидата наук 

ДK 047875, 
виданий 

02.07.2008, 
Атестат 

старшого 
наукового 

співробітника 
(старшого 

дослідника) AC 
000805, 
виданий 

25.04.2013

24 ОК 2.5. 
Імунохімія та 
імунологія 
репродукції

Кандидат біологічних 
наук зі спеціальності 
03.00.09 імунологія 
ДК № 047875
- вчене звання 
старшого наукового 
співробітника зі 
спеціальності 
імунологія, атестат AC 
№ 000805
 
- Навчально–
методичний комплекс 
«Інститут 
післядипломної освіти 
НТУ України «КПІ», 
22.11.19 – 18.01.2019 р. 
Курси підвищення 
кваліфікації. Свідоц‐
тво про підвищення 
кваліфікації ПК № 
02070921/004398-19 
від 18.01.2019 р.;
 
Беспалова О.Я., Чумак 
А.А.. Основи 
імунології. Опорний 
конспект лекцій. – К.:  
Університет 



«Україна». 2020. - 34 
с.

344760 Поєдинок 
Наталія 
Леонідівна

доцент 
кафедри, 
Сумісництв
о

Інститут 
біомедичних 

технологій

Диплом 
доктора наук 
ДД 004683, 

виданий 
15.12.2015, 

Диплом 
кандидата наук 

БЛ 009870, 
виданий 

27.10.1982, 
Атестат 

старшого 
наукового 

співробітника 
(старшого 

дослідника) AC 
005289, 
виданий 

11.05.2006

40 ОК 2.6. 
Очистка 
стічних вод

Поєдинок Н.Л., 
Мовчан В.О, 
Сергійчук Н.М. 
«Очистка стічних 
вод»: Опорний 
конспект лекцій. - К.: 
Університет 
«Україна», 2020. - 57 
с.

350635 Євдокимова 
Валентина 
Володимирів
на

Доцент 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Інститут 
соціальних 
технологій

Диплом 
кандидата наук 

ДK 066639, 
виданий 

30.03.2011

5 ОК 1.1. 
Дидактика 
вищої школи

Участь в академічній 
мобільності у 
листопаді-грудні 2014 
року: викладання 
навчального курсу 
«Соціально-політичні 
зміни у сучасному 
суспільстві» і 
проведення 
екзаменаційної сесії 
литовським студентам 
Шяуляйського 
університету на базі 
кафедри соціальної 
педагогіки і психології 
(довідка від 06.12.2017 
року № 982).
Участь у IV 
Міжнародному 
конгресі зі спеціальної 
педагогіки та 
психології: «Педагог в 
інклюзивному 
просторі: траєкторія 
фахової 
самоактуалізації» 8 
листопада 2018 року 
(8 годин) (сертифікат 
учасника).
Свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації видане 
Центральним 
інститутом 
післядипломної 
педагогічної освіти від 
01 березня 2019 року 
СП 35830447/0471-19 
(150 год/5 кр).
Євдокимова В. В. 
Переваги 
інтегрованого 
освітнього середовища 
у сучасному світі. 
Матеріали XVIII 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Актуальні проблеми 
навчання та 
виховання людей в 
інтегрованому 
освітньому 
середовищі у світлі 
реалізації конвенції 
про права осіб з 
інвалідністю». Київ. 21 



листопада 2018 року. - 
К.: Університет 
«Україна».
Євдокимова В. В. 
Розвиток людських 
ресурсів у сфері 
охорони здоров’я – 
перший крок до 
підвищення 
життєздатності 
населення України. 
Державне управління 
людськими ресурсами 
у сфері охорони 
здоров’я в Україні: 
матеріали щоріч. 
Всеукр. наук.-практ. 
конф. за міжнар. 
участю (Київ, 23 берез. 
2016 р.) / за заг. ред. 
Ю. В. Ковбасюка, В. М. 
Князевича, Н.О. 
Васюк. - К.: ДКС-
Центр. 2016. С. 60 – 
63.
 
Євдокимова В. В. 
Сучасний стан 
соціально-
економічного 
розвитку українського 
суспільства та 
значення освіти у 
глобалізованому світі. 
Освіта у ХХІ столітті: 
шляхи розвитку : 
матеріали 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції “Ціннісні 
пріоритети освіти у 
ХХІ столітті: 
інтеграція, творчість, 
інновації”, м. Київ. 
МАУП. 22 травня 
2009 р. - К. : 
Персонал, 2010. - Вип. 
1. - С. 142–148

344744 Білявська 
Людмила 
Олексіївна

доцент, 
Сумісництв
о

Інститут 
біомедичних 

технологій

Диплом 
магістра, 

Київський 
національний 

університет 
імені Тараса 

Шевченка, рік 
закінчення: 

2004, 
спеціальність: 

070401 
Мікробіологія 
та вірусологія, 

Диплом 
доктора наук 
ДД 007468, 

виданий 
05.07.2018, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 047908, 
виданий 

02.07.2008, 
Атестат 

старшого 
наукового 

співробітника 
(старшого 

дослідника) AC 
001664, 
виданий 

29.09.2015

16 ОК 2.2. 
Метаболізм 
мікроорганізмі
в і основи 
промислової 
мікробіології

Доктор біологічних 
наук за спеціальністю 
«Мікробіологія», 
диплом ДД №007468, 
від 5.07.2018;
Вчене звання – 
старший науковий 
співробітник, атестат 
АС №001664 від 
29.09.2015 р.
 
1. Biliavska L.O., 
Ostapchuk A.M., 
Voychuk S.I., Iutynska 
G.O. Sterol biosynthesis 
by soil streptomycetes. 
Ukr. Biochem. J. 2017; 
2 (89): 78-84 - Q4
2. Білявська Л.О., 
Надкернична О.В., 
Копилова О.Б. 
Біосинтез 
фітогормонів 
грунтовими грибами 
Cladosporium 
cladosporioides. 
Мікробіол. жур. 2017; 
79 (3):15-25 - Q4
3. Юр’єва О.М., 
Драговоз І.В., Леонова 
Н.О., Білявська Л.О., 
Сирчін С.О., Курченко 
І.М. Біосинтез 



фітогормонів 
штамами Penicillium 
funiculosum з різних 
екологічних ніш // 
Мікробіол. журнал. – 
2018. – 80, № 2. – C. 
44-55. - Q4
4. Лобода М.І., Войчук 
С.І., Білявська Л.О. 
Кореляційна 
залежність біосинтезу 
антибіотичних сполук 
і інших біологічно 
активних речовин у 
ґрунтових 
стрептоміцетів. 
Мікробіол. журн., 
2019, Т. 81, No 5. С. 36-
47. doi: 
https://doi.org/10.1540
7/microbiolj81.05.036 - 
Q4
5. Білявська Л.О. 
Біосинтез ауксинів 
ґрунтовими 
стрептоміцетами - 
антагоністами 
фітопатогенних 
мікроорганізмів і 
нематод // 
Мікробіологія і 
біотехнологія. – 2015, 
№1 (29). С. 36-43.
6. Иутинская Г. А., 
Белявская Л. А., 
Козырицкая В. Е. 
Биосинтез 
фитогормонов 
почвенными 
стрептомицетами – 
антагонистами 
фитопатогенных 
микроорганизмов и 
нематод // 
Микробные 
биотехнологии: 
фундаментальные и 
прикладные аспекты, 
Сборник научных 
трудов Т.7. 2015.- 
Минск: Беларуская 
наука. - С.122-132.
7. Іутинська Г.О., 
Білявська Л.О., Бабич 
О.А., Бабич А.Г., 
Лобода М.І., 
Скроцький С.О. 
Новітні метаболічні 
біопрепарати та 
технологія їх 
отримання. Науково-
методичні 
рекомендації. - 2018. - 
Київ: НУБіП. - 34 с

146396 Мовчан 
Валентина 
Олексіївна

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Інститут 
біомедичних 

технологій

Диплом 
кандидата наук 

БЛ 022753, 
виданий 

01.11.1989

43 ОК 2.1. 
Біоетика, 
біобезпека та 
охорона праці 
на 
виробництвах 
із 
використання
м біологічних 
обʼєктів

Національна академія 
педагогічних наук 
України ДВНЗ 
«Університет 
менеджменту освіти» 
Центральний інститут 
післядиспломної 
педагогічної освіти 
Свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації СП 
35830447/3173-18 від 
23 листопада 2018 р. 
CERTIFICATE Id 
number 20-0715 This is 



to certify that Has 
participated in the 
training program 
Modern biotechnology 
in the world training 
The training program 
embraced 4 modules 
125 hours period from 
20, May to 20, June

105578 Зелена 
Любов 
Борисівна

доцент, 
Сумісництв
о

Інститут 
біомедичних 

технологій

Диплом 
спеціаліста, 
Київський 

університет 
імені Тараса 

Шевченка, рік 
закінчення: 

1998, 
спеціальність: 

070403 
Біохімія, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 049749, 

виданий 
03.12.2008

23 ОК 2.4. 
Молекулярна 
мікробіологія

Klochko V.V., Zelena 
L.B., Kim J.Y., Avdeeva 
L.V., Reva O.N. 
Prospects of a new 
antistaphylococcal drug 
batumin revealed by 
molecular docking and 
analysis of the complete 
genome sequence of the 
batumin-producer 
Pseudomonas batumici 
UCM B-321. 
International journal of 
antimicrobial agents, 
47(1), 56-61.

346835 Сірик 
Людмила 
Миколаївна

Доцент 
кафедри 
української 
мови та 
літератури, 
іноземних 
мов та 
перекладу, 
Сумісництв
о

Інститут 
філології та 

масових 
комунікацій

Диплом 
спеціаліста, 
Сумський 

державний 
педагогічний 

інститут 
ім.А.С.Макарен

ка, рік 
закінчення: 

1998, 
спеціальність: 
030301 Історія, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 009605, 
виданий 

26.09.2012

20 ОК 1.2. Ділова 
іноземна мова

Міжнародне 
стажування у Польщі 
м. Пршеворск (Higher 
School of Social and 
Economic in 
Przeworsk) листопад 
2018 р. Сертифікат № 
IFC-WSSG\WK\2018-
172. 

 
 

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

 
Програмні 
результати 

навчання ОП

ПРН 
відповідає 
результату 
навчання, 
визначено

му 
стандартом 

вищої 
освіти (або 

охоплює 
його)

Обов’язкові освітні 
компоненти, що 

забезпечують ПРН

Методи навчання Форми та методи 
оцінювання

ПРН 5. 
Аналізувати та 
оцінювати вплив 
досягнень біології 
на розвиток 
суспільства.

ПР 1. Педагогічна 
практика

Словесний, частково-
пошуковий, проблемного 
викладання

Звіт, усний захист 
результатів практики

ПРН 7. Описувати 
й аналізувати 
принципи 
структурно-
функціональної 
організації, 
механізмів 
регуляції та 
адаптації 

ОК 2.7. Молекулярна 
імунологія

Словесний, пояснювально-
демонстраційний, 
навчальних проєктів, 
самостійна робота

Практичне заняття, групове 
обговорення, презентації, 
поточний та підсумковий 
контроль



організмів до 
впливу різних 
чинників.

ПРН 3. 
Здійснювати 
злагоджену роботу 
на результат у 
колективі з 
урахуванням 
суспільних, 
державних і 
виробничих 
інтересів.

ПР 1. Педагогічна 
практика

Словесний, пояснювально-
демонстраційний

Звіт, усний захист 
результатів практики

ПРН 17. Вміти 
формувати 
систему аналізу 
та інтерпретації 
нових результатів 
про структурну 
організацію, 
функціонування та 
формування 
угруповань 
мікроорганізмів, 
спираючись на 
поглиблені знання з 
дисциплін 
професійно-
практичної 
підготовки.

ПР 1. Педагогічна 
практика

Словесний, пояснювально-
демонстраційний, 
репродуктивний, частково-
пошуковий, проблемного 
викладання

Звіт, усний захист 
результатів практики

ПРН 2. 
Використовувати 
бібліотеки, 
інформаційні бази 
даних, інтернет-
ресурси для пошуку 
необхідної 
інформації.

ПР 1. Педагогічна 
практика

Частково-пошуковий, 
репродуктивний

Звіт, усний захист 
результатів практики

ПРН 18. Вміти 
формувати 
систему знань для 
інтерпретації 
нових даних про 
структуру і 
функції імунної 
системи та її 
складових за різних 
фізіологічних 
станів, спираючись 
на поглиблені 
знання з дисциплін 
професійно-
практичної 
підготовки.

ПР 1. Педагогічна 
практика

Пояснювально-
демонстраційний, частково-
пошуковий, наочний, 
навчальних проєктів, 
самостійна робота

Звіт, усний захист 
результатів практики

ПРН 18. Вміти 
формувати 
систему знань для 
інтерпретації 
нових даних про 
структуру і 
функції імунної 
системи та її 
складових за різних 
фізіологічних 
станів, спираючись 
на поглиблені 
знання з дисциплін 
професійно-
практичної 
підготовки.

ОК 2.7. Молекулярна 
імунологія

Пояснювально-
демонстраційний, частково-
пошуковий, наочний, 
навчальних проєктів, 
самостійна робота

Практичні заняття, реферат, 
групове обговорення, 
поточний та підсумковий 
контроль

ПРН 7. Описувати 
й аналізувати 
принципи 
структурно-
функціональної 

ПР 3. Виробнича 
(переддипломна) 
практика

Словесний, пояснювально-
демонстраційний, 
репродуктивний, 
навчальних проєктів, 
самостійна робота

Випускна кваліфікаційна 
робота



організації, 
механізмів 
регуляції та 
адаптації 
організмів до 
впливу різних 
чинників.

ПРН 18. Вміти 
формувати 
систему знань для 
інтерпретації 
нових даних про 
структуру і 
функції імунної 
системи та її 
складових за різних 
фізіологічних 
станів, спираючись 
на поглиблені 
знання з дисциплін 
професійно-
практичної 
підготовки.

ОК 2.5. Імунохімія та 
імунологія 
репродукції

Пояснювально-
демонстраційний, частково-
пошуковий, проблемного 
викладання, навчальних 
проєктів

Практичні заняття, групове 
обговорення, поточний та 
підсумковий контроль

ПРН 4. 
Розв’язувати 
складні задачі в 
галузі біології, 
генерувати та 
оцінювати ідеї.

ПР 3. Виробнича 
(переддипломна) 
практика

Пояснювально-
демонстраційний, частково-
пошуковий, самостійна 
робота

Випускна кваліфікаційна 
робота

ПРН 1. Володіти 
державною та 
іноземною мовами 
на рівні, 
достатньому для 
спілкування з 
професійних 
питань та 
презентації 
результатів 
власних 
досліджень.

ПР 3. Виробнича 
(переддипломна) 
практика

Словесний, 
репродуктивний, 
комунікативний, самостійна 
робота

 Випускна кваліфікаційна 
робота

ПРН 18. Вміти 
формувати 
систему знань для 
інтерпретації 
нових даних про 
структуру і 
функції імунної 
системи та її 
складових за різних 
фізіологічних 
станів, спираючись 
на поглиблені 
знання з дисциплін 
професійно-
практичної 
підготовки.

ПР 2. Науково-
дослідна практика

Пояснювально-
демонстраційний, частково-
пошуковий, наочний, 
навчальних проєктів, 
самостійна робота

Звіт, усний захист 
результатів практики, 
випускна кваліфікаційна 
робота

ПРН 17. Вміти 
формувати 
систему аналізу 
та інтерпретації 
нових результатів 
про структурну 
організацію, 
функціонування та 
формування 
угруповань 
мікроорганізмів, 
спираючись на 
поглиблені знання з 
дисциплін 
професійно-
практичної 
підготовки.

ПР 2. Науково-
дослідна практика

Словесний, пояснювально-
демонстраційний, 
репродуктивний, частково-
пошуковий, проблемного 
викладання

Звіт, усний захист 
результатів практики, 
випускна кваліфікаційна 
робота



ПРН 15. Уміти 
самостійно 
планувати і 
виконувати 
інноваційне 
завдання та 
формулювати 
висновки за його 
результатами.

ПР 2. Науково-
дослідна практика

Частково-пошуковий, 
дослідницький, навчальних 
проєктів, самостійна робота

Звіт, усний захист 
результатів практики, 
випускна кваліфікаційна 
робота

ПРН 13. 
Дотримуватися 
основних правил 
біологічної етики, 
біобезпеки, 
біозахисту, 
оцінювати ризики 
застосування 
новітніх 
біологічних, 
біотехнологічних і 
медико-біологічних 
методів та 
технологій, 
визначати 
потенційно 
небезпечні 
організми чи 
виробничі процеси, 
що можуть 
створювати 
загрозу виникнення 
надзвичайних 
ситуацій.

ПР 2. Науково-
дослідна практика

Словесний, пояснювально-
демонстраційний, частково-
пошуковий

Звіт, усний захист 
результатів практики, 
випускна кваліфікаційна 
робота

ПРН 12. 
Використовувати 
інноваційні підходи 
для розв’язання 
складних задач 
біології за 
невизначених умов і 
вимог.

ПР 2. Науково-
дослідна практика

Частково-пошуковий, 
дослідницький, 
поснювально-
демонстраційний, 
репродуктивний

Звіт, усний захист 
результатів практики, 
випускна кваліфікаційна 
робота

ПРН 10. 
Представляти 
результати 
наукової роботи 
письмово (у вигляді 
звіту, наукових 
публікацій тощо) 
та усно (у формі 
доповідей та 
захисту звіту) з 
використанням 
сучасних 
технологій, 
аргументувати 
свою позицію в 
науковій дискусії.

ПР 2. Науково-
дослідна практика

Пояснювально-
демонстраційний, 
словесний, частково-
пошуковий, наочний

Звіт, усний захист 
результатів практики, 
випускна кваліфікаційна 
робота

ПРН 7. Описувати 
й аналізувати 
принципи 
структурно-
функціональної 
організації, 
механізмів 
регуляції та 
адаптації 
організмів до 
впливу різних 
чинників.

ПР 2. Науково-
дослідна практика

Словесний, пояснювально-
демонстраційний, 
навчальних проєктів, 
самостійна робота

Звіт, усний захист 
результатів практики, 
випускна кваліфікаційна 
робота

 ПРН 3. 
Здійснювати 
злагоджену роботу 
на результат у 
колективі з 
урахуванням 
суспільних, 

ПР 2. Науково-
дослідна практика

Словесний, пояснювально-
демонстраційний

Звіт, усний захист 
результатів практики, 
випускна кваліфікаційна 
робота



державних і 
виробничих 
інтересів.

ПРН 6. 
Аналізувати 
біологічні явища 
та процеси на 
молекулярному, 
клітинному, 
організменному, 
популяційно-
видовому та 
біосферному рівнях 
з точки зору 
фундаментальних 
загальнонаукових 
знань, а також за 
використання 
спеціальних 
сучасних методів 
досліджень.

ПР 3. Виробнича 
(переддипломна) 
практика

Пояснювально-
демонстраційний, 
дослідницький, 
проблемного викладання, 
навчальних проєктів, 
самостійна робота

Випускна кваліфікаційна 
робота

ПРН 11. Проводити 
статистичну 
обробку, аналіз та 
узагальнення 
отриманих 
експериментальни
х даних із 
використанням 
програмних засобів 
та сучасних 
інформаційних 
технологій. 

ОК 2.5. Імунохімія та 
імунологія 
репродукції

Пояснювально-
демонстраційний, 
репродуктивний, самостійна 
робота

Практичні заняття, 
поточний та підсумковий 
контроль

ПРН 9. Планувати 
наукові 
дослідження, 
обирати ефективні 
методи 
дослідження та їх 
матеріальне 
забезпечення. 

ОК 2.5. Імунохімія та 
імунологія 
репродукції

Частково-пошуковий, 
дослідницький, наочний

Частково-пошуковий, 
дослідницький, наочний

ПРН 2. 
Використовувати 
бібліотеки, 
інформаційні бази 
даних, інтернет-
ресурси для пошуку 
необхідної 
інформації.

ОК 2.1. Біоетика, 
біобезпека та охорона 
праці на 
виробництвах із 
використанням 
біологічних обʼєктів

Пояснювально-
демонстраційний, частково-
пошуковий, 
репродуктивний

Ситуаційні завдання, 
поточний та підсумковий 
тестовий контроль

ПРН 16. Критично 
осмислювати 
теорії, принципи, 
методи з різних 
галузей біології для 
вирішення 
практичних задач і 
проблем.

ОК 1.4. Комп’ютерне 
моделювання в 
біології

Проблемного викладання, 
частково-пошуковий, 
репродуктивний

Практичні заняття, 
поточний та підсумковий 
контроль

ПРН 15. Уміти 
самостійно 
планувати і 
виконувати 
інноваційне 
завдання та 
формулювати 
висновки за його 
результатами.

ОК 1.4. Комп’ютерне 
моделювання в 
біології

Частково-пошуковий, 
дослідницький, навчальних 
проєктів, самостійна робота

Практичні заняття, 
поточний та підсумковий 
контроль

ПРН 12. 
Використовувати 
інноваційні підходи 
для розв’язання 
складних задач 
біології за 
невизначених умов і 
вимог.

ОК 1.4. Комп’ютерне 
моделювання в 
біології

Пояснювально-
демонстраційний, частково-
пошуковий, дослідницький, 
самостійна робота

Ситуаційні завдання, 
поточний та підсумковий 
контроль



ПРН 11. Проводити 
статистичну 
обробку, аналіз та 
узагальнення 
отриманих 
експериментальни
х даних із 
використанням 
програмних засобів 
та сучасних 
інформаційних 
технологій.

ОК 1.4. Комп’ютерне 
моделювання в 
біології

Репродуктивний, 
дослідницький, самостійна 
робота

Ситуаційні завдання, 
поточний та підсумковий 
контроль

ПРН 9. Планувати 
наукові 
дослідження, 
обирати ефективні 
методи 
дослідження та їх 
матеріальне 
забезпечення.

ОК 1.4. Комп’ютерне 
моделювання в 
біології

Пояснювально-
демонстраційний, 
репродуктивний, 
дослідницький, навчальних 
проєктів, наочний

Практичні заняття, наукові 
реферати, усний захист 
проєктів, поточний та 
підсумковий контроль

ПРН 8. 
Застосовувати під 
час проведення 
досліджень знання 
особливостей 
розвитку сучасної 
біологічної науки, 
основні 
методологічні 
принципи 
наукового 
дослідження, 
методологічний і 
методичний 
інструментарій 
проведення 
наукових 
досліджень за 
спеціалізацією.

ОК 1.4. Комп’ютерне 
моделювання в 
біології

Частково-пошуковий, 
репродуктивний, 
дослідницький, навчальних 
проєктів

Практичні роботи, 
поточний та підсумковий 
контроль

ПРН 6. 
Аналізувати 
біологічні явища 
та процеси на 
молекулярному, 
клітинному, 
організменному, 
популяційно-
видовому та 
біосферному рівнях 
з точки зору 
фундаментальних 
загальнонаукових 
знань, а також за 
використання 
спеціальних 
сучасних методів 
досліджень.

ОК 1.4. Комп’ютерне 
моделювання в 
біології

Пояснювально-
демонстраційний, 
дослідницький, 
проблемного викладання, 
навчальних проєктів, 
самостійна робота

Групове обговорення, 
проєктні завдання, 
ситуаційні завдання, 
поточний та підсумковий 
контроль

ПРН 5. 
Аналізувати та 
оцінювати вплив 
досягнень біології 
на розвиток 
суспільства.

ОК 1.4. Комп’ютерне 
моделювання в 
біології

Пояснювально-
демонстраційний, 
дослідницький, 
проблемного викладання, 
навчальних проєктів, 
самостійна робота

Групове обговорення, 
проєктні завдання, 
ситуаційні завдання

ПРН 10. 
Представляти 
результати 
наукової роботи 
письмово (у вигляді 
звіту, наукових 
публікацій тощо) 
та усно (у формі 
доповідей та 
захисту звіту) з 
використанням 

ОК 2.5. Імунохімія та 
імунологія 
репродукції

Пояснювально-
демонстраційний, 
репродуктивний, частково-
пошуковий, навчальних 
проєктів

Виступи, презентації, захист 
проєктів, реферати, 
поточний та підсумковий 
контроль



сучасних 
технологій, 
аргументувати 
свою позицію в 
науковій дискусії. 

ПРН 8. 
Застосовувати під 
час проведення 
досліджень знання 
особливостей 
розвитку сучасної 
біологічної науки, 
основні 
методологічні 
принципи 
наукового 
дослідження, 
методологічний і 
методичний 
інструментарій 
проведення 
наукових 
досліджень за 
спеціалізацією.

ПР 3. Виробнича 
(переддипломна) 
практика

Частково-пошуковий, 
репродуктивний, 
дослідницький, навчальних 
проєктів

Випускна кваліфікаційна 
робота

ПРН 2. 
Використовувати 
бібліотеки, 
інформаційні бази 
даних, інтернет-
ресурси для пошуку 
необхідної 
інформації. 

ОК 1.4. Комп’ютерне 
моделювання в 
біології

Пояснювально-
демонстраційний, частково-
пошуковий, 
репродуктивний

Ситуаційні завдання,
поточний та підсумковий 
тестовий контроль

ПРН 9. Планувати 
наукові 
дослідження, 
обирати ефективні 
методи 
дослідження та їх 
матеріальне 
забезпечення.

ПР 3. Виробнича 
(переддипломна) 
практика

Частково-пошуковий, 
дослідницький, навчальних 
проєктів

Випускна кваліфікаційна 
робота

ПРН 11. Проводити 
статистичну 
обробку, аналіз та 
узагальнення 
отриманих 
експериментальни
х даних із 
використанням 
програмних засобів 
та сучасних 
інформаційних 
технологій.

ПР 3. Виробнича 
(переддипломна) 
практика

Репродуктивний, самостійна 
робота

Випускна кваліфікаційна 
робота

ПРН 17. Вміти 
формувати 
систему аналізу 
та інтерпретації 
нових результатів 
про структурну 
організацію, 
функціонування та 
формування 
угруповань 
мікроорганізмів, 
спираючись на 
поглиблені знання з 
дисциплін 
професійно-
практичної 
підготовки.

ОК 2.6. Очистка 
стічних вод

Словесний, пояснювально-
демонстраційний, 
репродуктивний, частково-
пошуковий, проблемного 
викладання

Практичні заняття, 
поточний та підсумковий 
контроль

ПРН 5. 
Аналізувати та 
оцінювати вплив 
досягнень біології 
на розвиток 
суспільства.

ОК 2.6. Очистка 
стічних вод

Словесний, частково-
пошуковий, проблемного 
викладання

Практичне заняття, групове 
обговорення, презентації, 
поточний та підсумковий 
контроль



ПРН 15. Уміти 
самостійно 
планувати і 
виконувати 
інноваційне 
завдання та 
формулювати 
висновки за його 
результатами.

ОК 2.6. Очистка 
стічних вод

Частково-пошуковий, 
самостійна робота

Захист проєктів

ПРН 14. 
Дотримуватись 
норм академічної 
доброчесності під 
час навчання та 
провадження 
наукової 
діяльності, знати 
основні правові 
норми щодо 
захисту 
інтелектуальної 
власності

ОК 2.6. Очистка 
стічних вод

Словесний, пояснювально-
демонстраційний, 
проблемного викладання, 
самостійна робота

Групове обговорення, 
наукові реферати, поточний 
та підсумковий контроль

ПРН 13. 
Дотримуватися 
основних правил 
біологічної етики, 
біобезпеки, 
біозахисту, 
оцінювати ризики 
застосування 
новітніх 
біологічних, 
біотехнологічних і 
медико-біологічних 
методів та 
технологій, 
визначати 
потенційно 
небезпечні 
організми чи 
виробничі процеси, 
що можуть 
створювати 
загрозу виникнення 
надзвичайних 
ситуацій.

ОК 2.6. Очистка 
стічних вод

Словесний, пояснювально-
демонстраційний, частково-
пошуковий

Практичні заняття, групове 
обговорення, поточний 
контроль

ПРН 12. 
Використовувати 
інноваційні підходи 
для розв’язання 
складних задач 
біології за 
невизначених умов і 
вимог.

ОК 2.6. Очистка 
стічних вод

Частково-пошуковий, 
дослідницький, 
поснювально-
демонстраційний, 
репродуктивний

Практичні роботи, проєкти, 
поточний та підсумковий 
контроль

ПРН 11. Проводити 
статистичну 
обробку, аналіз та 
узагальнення 
отриманих 
експериментальни
х даних із 
використанням 
програмних засобів 
та сучасних 
інформаційних 
технологій

ОК 2.6. Очистка 
стічних вод

Репродуктивний, самостійна 
робота

Захист проєктів

ПРН 10. 
Представляти 
результати 
наукової роботи 
письмово (у вигляді 
звіту, наукових 
публікацій тощо) 
та усно (у формі 
доповідей та 

ОК 2.6. Очистка 
стічних вод

Пояснювально-
демонстраційний, 
словесний, частково-
пошуковий, наочний

Захист проєктів



захисту звіту) з 
використанням 
сучасних 
технологій, 
аргументувати 
свою позицію в 
науковій дискусії.

ПРН 9. Планувати 
наукові 
дослідження, 
обирати ефективні 
методи 
дослідження та їх 
матеріальне 
забезпечення.

ОК 2.6. Очистка 
стічних вод

Частково-пошуковий, 
дослідницький, навчальних 
проєктів

Практичні заняття, 
проєктне завдання, захист 
проєктів

ПРН 8. 
Застосовувати під 
час проведення 
досліджень знання 
особливостей 
розвитку сучасної 
біологічної науки, 
основні 
методологічні 
принципи 
наукового 
дослідження, 
методологічний і 
методичний 
інструментарій 
проведення 
наукових 
досліджень за 
спеціалізацією.

ОК 2.6. Очистка 
стічних вод

Частково-пошуковий, 
репродуктивний, 
дослідницький, навчальних 
проєктів

Практичні роботи, захист 
проєктів, поточний та 
підсумковий контроль

ПРН 1. Володіти 
державною та 
іноземною мовами 
на рівні, 
достатньому для 
спілкування з 
професійних 
питань та 
презентації 
результатів 
власних 
досліджень.

ПР 2. Науково-
дослідна практика

Словесний, 
репродуктивний, 
комунікативний, самостійна 
робота

Звіт, усний захист 
результатів практики, 
випускна кваліфікаційна 
робота

ПРН 4. 
Розв’язувати 
складні задачі в 
галузі біології, 
генерувати та 
оцінювати ідеї.

ОК 2.6. Очистка 
стічних вод

ПРН 4. Розв’язувати складні 
задачі в галузі біології, 
генерувати та оцінювати 
ідеї.

Усний захист курсової 
роботи, поточний та 
підсумковий контроль

ПРН 2. 
Використовувати 
бібліотеки, 
інформаційні бази 
даних, інтернет-
ресурси для пошуку 
необхідної 
інформації.

ОК 2.6. Очистка 
стічних вод

Частково-пошуковий, 
репродуктивний

Практичні роботи, 
ситуаційні завдання

ПРН 16. Критично 
осмислювати 
теорії, принципи, 
методи з різних 
галузей біології для 
вирішення 
практичних задач і 
проблем.

ОК 2.6. Очистка 
стічних вод

Словесний, проблемного 
викладання, самостійна 
робота

Групове обговорення, 
наукові реферати, практичні 
роботи

ПРН 2. 
Використовувати 
бібліотеки, 
інформаційні бази 
даних, інтернет-
ресурси для пошуку 

ПР 2. Науково-
дослідна практика

Частково-пошуковий, 
репродуктивний

Звіт, усний захист 
результатів практики, 
випускна кваліфікаційна 
робота



необхідної 
інформації.

ПРН 2. 
Використовувати 
бібліотеки, 
інформаційні бази 
даних, інтернет-
ресурси для пошуку 
необхідної 
інформації.

ПР 3. Виробнича 
(переддипломна) 
практика

Частково-пошуковий, 
репродуктивний

Випускна кваліфікаційна 
робота

ПРН 4. 
Розв’язувати 
складні задачі в 
галузі біології, 
генерувати та 
оцінювати ідеї.

ПР 2. Науково-
дослідна практика

Пояснювально-
демонстраційний, частково-
пошуковий, самостійна 
робота

Звіт, усний захист 
результатів практики, 
випускна кваліфікаційна 
робота

ПРН 2. 
Використовувати 
бібліотеки, 
інформаційні бази 
даних, інтернет-
ресурси для пошуку 
необхідної 
інформації.

ОК 1.2. Ділова 
іноземна мова

Пояснювально-
демонстраційний, частково-
пошуковий, 
репродуктивний

Ситуаційні завдання, 
поточний та підсумковий 
тестовий контроль

ПРН 1. Володіти 
державною та 
іноземною мовами 
на рівні, 
достатньому для 
спілкування з 
професійних 
питань та 
презентації 
результатів 
власних 
досліджень.

ОК 1.2. Ділова 
іноземна мова

Словесний, 
репродуктивний, 
комунікативний, самостійна 
робота

Вправи, письмові роботи, 
ситуаційні завдання, 
групове обговорення, усне, 
письмове поточне та 
підсумкове тестування

ПРН 18. Вміти 
формувати 
систему знань для 
інтерпретації 
нових даних про 
структуру і 
функції імунної 
системи та її 
складових за різних 
фізіологічних 
станів, спираючись 
на поглиблені 
знання з дисциплін 
професійно-
практичної 
підготовки.

ПР 3. Виробнича 
(переддипломна) 
практика

Словесний пояснювально-
демонстраційний, частково-
пошуковий, наочний, 
навчальних проєктів, 
самостійна робота

Випускна кваліфікаційна 
робота

ПРН 17. Вміти 
формувати 
систему аналізу 
та інтерпретації 
нових результатів 
про структурну 
організацію, 
функціонування та 
формування 
угруповань 
мікроорганізмів, 
спираючись на 
поглиблені знання з 
дисциплін 
професійно-
практичної 
підготовки.

ПР 3. Виробнича 
(переддипломна) 
практика

Словесний, пояснювально-
демонстраційний, 
репродуктивний, частково-
пошуковий, наочний, 
навчальних проєктів, 
самостійна робота

Випускна кваліфікаційна 
робота

ПРН 15. Уміти 
самостійно 
планувати і 
виконувати 
інноваційне 

ПР 3. Виробнича 
(переддипломна) 
практика

Частково-пошуковий, 
самостійна робота

Випускна кваліфікаційна 
робота



завдання та 
формулювати 
висновки за його 
результатами.

ПРН 14. 
Дотримуватись 
норм академічної 
доброчесності під 
час навчання та 
провадження 
наукової 
діяльності, знати 
основні правові 
норми щодо 
захисту 
інтелектуальної 
власності.

ПР 3. Виробнича 
(переддипломна) 
практика

Словесний, пояснювально-
демонстраційний, 
проблемного викладання, 
самостійна робота

Випускна кваліфікаційна 
робота

ПРН 13. 
Дотримуватися 
основних правил 
біологічної етики, 
біобезпеки, 
біозахисту, 
оцінювати ризики 
застосування 
новітніх 
біологічних, 
біотехнологічних і 
медико-біологічних 
методів та 
технологій, 
визначати 
потенційно 
небезпечні 
організми чи 
виробничі процеси, 
що можуть 
створювати 
загрозу виникнення 
надзвичайних 
ситуацій.

ПР 3. Виробнича 
(переддипломна) 
практика

Словесний, пояснювально-
демонстраційний, частково-
пошуковий

Випускна кваліфікаційна 
робота

ПРН 12. 
Використовувати 
інноваційні підходи 
для розв’язання 
складних задач 
біології за 
невизначених умов і 
вимог.

ПР 3. Виробнича 
(переддипломна) 
практика

Частково-пошуковий, 
дослідницький, 
поснювально-
демонстраційний, 
репродуктивний

Випускна кваліфікаційна 
робота

ПРН 10. 
Представляти 
результати 
наукової роботи 
письмово (у вигляді 
звіту, наукових 
публікацій тощо) 
та усно (у формі 
доповідей та 
захисту звіту) з 
використанням 
сучасних 
технологій, 
аргументувати 
свою позицію в 
науковій дискусії.

ПР 3. Виробнича 
(переддипломна) 
практика

Пояснювально-
демонстраційний, 
словесний, частково-
пошуковий, наочний

Випускна кваліфікаційна 
робота

 ПРН 1. Володіти 
державною та 
іноземною мовами 
на рівні, 
достатньому для 
спілкування з 
професійних 
питань та 
презентації 
результатів 
власних 

ПР 1. Педагогічна 
практика

Словесний, 
репродуктивний, 
комунікативний, самостійна 
робота

Звіт, усний захист 
результатів практики



досліджень.

ПРН 14. 
Дотримуватись 
норм академічної 
доброчесності під 
час навчання та 
провадження 
наукової 
діяльності, знати 
основні правові 
норми щодо 
захисту 
інтелектуальної 
власності.

ОК 1.3. Методологія 
наукових досліджень з 
основами сучасної 
експериментальної 
біології

Словесний, пояснювально-
демонстраційний, 
проблемного викладання, 
самостійна робота

Групове обговорення, 
наукові реферати, поточний 
та підсумковий контроль

ПРН 10. 
Представляти 
результати 
наукової роботи 
письмово (у вигляді 
звіту, наукових 
публікацій тощо) 
та усно (у формі 
доповідей та 
захисту звіту) з 
використанням 
сучасних 
технологій, 
аргументувати 
свою позицію в 
науковій дискусії.

ОК 1.3. Методологія 
наукових досліджень з 
основами сучасної 
експериментальної 
біології

Словесний, пояснювально-
демонстраційний, 
репродуктивний, частково-
пошуковий, навчальних 
проєктів

Виступи, презентації, захист 
проєктів, реферати, 
поточний та підсумковий 
контроль

ПРН 8. 
Застосовувати під 
час проведення 
досліджень знання 
особливостей 
розвитку сучасної 
біологічної науки, 
основні 
методологічні 
принципи 
наукового 
дослідження, 
методологічний і 
методичний 
інструментарій 
проведення 
наукових 
досліджень за 
спеціалізацією

ОК 2.3. Антибіотики Частково-пошуковий, 
репродуктивний, 
дослідницький, навчальних 
проєктів

Практичні роботи, 
поточний та підсумковий 
контроль

ПРН 17. Вміти 
формувати 
систему аналізу 
та інтерпретації 
нових результатів 
про структурну 
організацію, 
функціонування та 
формування 
угруповань 
мікроорганізмів, 
спираючись на 
поглиблені знання з 
дисциплін 
професійно-
практичної 
підготовки.

ОК 2.3. Антибіотики Словесний, пояснювально-
демонстраційний, 
репродуктивний, частково-
пошуковий, проблемного 
викладання

Практичні заняття, 
поточний та підсумковий 
контроль

ПРН 4. 
Розв’язувати 
складні задачі в 
галузі біології, 
генерувати та 
оцінювати ідеї.

ОК 2.3. Антибіотики Пояснювально-
демонстраційний, частково-
пошуковий, навчальних 
проєктів, самостійна робота

Реферат, поточний та 
підсумковий тестовий 
контроль

ПРН 2. 
Використовувати 
бібліотеки, 

ОК 2.3. Антибіотики Частково-пошуковий, 
репродуктивний

Практичні роботи, 
ситуаційні завдання



інформаційні бази 
даних, інтернет-
ресурси для пошуку 
необхідної 
інформації.

ПРН 17. Вміти 
формувати 
систему аналізу 
та інтерпретації 
нових результатів 
про структурну 
організацію, 
функціонування та 
формування 
угруповань 
мікроорганізмів, 
спираючись на 
поглиблені знання з 
дисциплін 
професійно-
практичної 
підготовки.

ОК 2.2. Метаболізм 
мікроорганізмів і 
основи промислової 
мікробіології

Пояснювально-
демонстраційний, 
репродуктивний, частково-
пошуковий, проблемного 
викладання

Практичні заняття, 
поточний та підсумковий 
контроль

ПРН 6. 
Аналізувати 
біологічні явища 
та процеси на 
молекулярному, 
клітинному, 
організменному, 
популяційно-
видовому та 
біосферному рівнях 
з точки зору 
фундаментальних 
загальнонаукових 
знань, а також за 
використання 
спеціальних 
сучасних методів 
досліджень.

ОК 2.3. Антибіотики Пояснювально-
демонстраційний, 
дослідницький, 
проблемного викладання, 
навчальних проєктів, 
самостійна робота

Групове обговорення, 
проєктні завдання, 
ситуаційні завдання, 
поточний та підсумковий 
контроль

ПРН 13. 
Дотримуватися 
основних правил 
біологічної етики, 
біобезпеки, 
біозахисту, 
оцінювати ризики 
застосування 
новітніх 
біологічних, 
біотехнологічних і 
медико-біологічних 
методів та 
технологій, 
визначати 
потенційно 
небезпечні 
організми чи 
виробничі процеси, 
що можуть 
створювати 
загрозу виникнення 
надзвичайних 
ситуацій.

ОК 1.3. Методологія 
наукових досліджень з 
основами сучасної 
експериментальної 
біології

Словесний, пояснювально-
демонстраційний, 
проблемного викладання

Практичні заняття, групове 
обговорення, наукові 
реферати, поточний та 
підсумковий контроль

ПРН 9. Планувати 
наукові 
дослідження, 
обирати ефективні 
методи 
дослідження та їх 
матеріальне 
забезпечення.

ОК 2.3. Антибіотики Частково-пошуковий, 
дослідницький, наочний

Проєктні завдання, 
поточний та підсумковий 
контроль

ПРН 9. Планувати 
наукові 
дослідження, 
обирати ефективні 

ОК 2.2. Метаболізм 
мікроорганізмів і 
основи промислової 
мікробіології

Пояснювально-
демонстраційний, 
репродуктивний, 
дослідницький, навчальних 

Практичні заняття, наукові 
реферати, усний захист 
проєктів, поточний та 
підсумковий контроль



методи 
дослідження та їх 
матеріальне 
забезпечення.

проєктів, наочний

ПРН 5. 
Аналізувати та 
оцінювати вплив 
досягнень біології 
на розвиток 
суспільства.

ОК 2.2. Метаболізм 
мікроорганізмів і 
основи промислової 
мікробіології

Словесний, частково-
пошуковий, проблемного 
викладання

Практичне заняття, групове 
обговорення, презентації, 
поточний та підсумковий 
контроль

ПРН 4. 
Розв’язувати 
складні задачі в 
галузі біології, 
генерувати та 
оцінювати ідеї.

ОК 2.2. Метаболізм 
мікроорганізмів і 
основи промислової 
мікробіології

Пояснювально-
демонстраційний, 
дослідницький, наочний, 
проблемного викладання, 
навчальних проєктів, 
самостійна робота

Групове обговорення, 
реферат, проєктні завдання, 
ситуаційні завдання

ПРН 2. 
Використовувати 
бібліотеки, 
інформаційні бази 
даних, інтернет-
ресурси для пошуку 
необхідної 
інформації. 

ОК 2.2. Метаболізм 
мікроорганізмів і 
основи промислової 
мікробіології

Пояснювально-
демонстраційний, частково-
пошуковий, 
репродуктивний

Ситуаційні завдання,
поточний та підсумковий 
тестовий контроль

ПРН 17. Вміти 
формувати 
систему аналізу 
та інтерпретації 
нових результатів 
про структурну 
організацію, 
функціонування та 
формування 
угруповань 
мікроорганізмів, 
спираючись на 
поглиблені знання з 
дисциплін 
професійно-
практичної 
підготовки.

ОК 2.1. Біоетика, 
біобезпека та охорона 
праці на 
виробництвах із 
використанням 
біологічних обʼєктів

Пояснювально-
демонстраційний, 
проблемного викладання, 
навчальних проєктів

Практичні заняття, проєктні 
завдання, поточний та 
підсумковий контроль

ПРН 1. Володіти 
державною та 
іноземною мовами 
на рівні, 
достатньому для 
спілкування з 
професійних 
питань та 
презентації 
результатів 
власних 
досліджень.

ОК 1.2. Ділова 
іноземна мова

Словесний, 
репродуктивний, 
комунікативний, самостійна 
робота

Вправи, письмові роботи, 
ситуаційні завдання, 
групове обговорення, усне, 
письмове поточне та 
підсумкове тестування

ПРН 2. 
Використовувати 
бібліотеки, 
інформаційні бази 
даних, інтернет-
ресурси для пошуку 
необхідної 
інформації.

ОК 1.2. Ділова 
іноземна мова

Пояснювально-
демонстраційний, частково-
пошуковий, 
репродуктивний

Ситуаційні завдання, 
поточний та підсумковий 
тестовий контроль

ПРН 5. 
Аналізувати та 
оцінювати вплив 
досягнень біології 
на розвиток 
суспільства.

ОК 2.7. Молекулярна 
імунологія

Словесний, частково-
пошуковий, проблемного 
викладання

Практичне заняття, групове 
обговорення, презентації, 
поточний та підсумковий 
контроль

ПРН 7. Описувати 
й аналізувати 
принципи 
структурно-
функціональної 

ОК 2.2. Метаболізм 
мікроорганізмів і 
основи промислової 
мікробіології

Словесний, пояснювально-
демонстраційний, 
навчальних проєктів, 
самостійна робота

Практичне заняття, групове 
обговорення, презентації, 
поточний та підсумковий 
контроль



організації, 
механізмів 
регуляції та 
адаптації 
організмів до 
впливу різних 
чинників. 

ПРН 13. 
Дотримуватися 
основних правил 
біологічної етики, 
біобезпеки, 
біозахисту, 
оцінювати ризики 
застосування 
новітніх 
біологічних, 
біотехнологічних і 
медико-біологічних 
методів та 
технологій, 
визначати 
потенційно 
небезпечні 
організми чи 
виробничі процеси, 
що можуть 
створювати 
загрозу виникнення 
надзвичайних 
ситуацій.

ОК 2.3. Антибіотики Словесний, пояснювально-
демонстраційний, частково-
пошуковий

Практичні заняття, групове 
обговорення, поточний 
контроль

ПРН 12. 
Використовувати 
інноваційні підходи 
для розв’язання 
складних задач 
біології за 
невизначених умов і 
вимог.

ОК 2.2. Метаболізм 
мікроорганізмів і 
основи промислової 
мікробіології

Пояснювально-
демонстраційний, частково-
пошуковий, дослідницький, 
самостійна робота

Ситуаційні завдання, 
поточний та підсумковий 
контроль

ПРН 2. 
Використовувати 
бібліотеки, 
інформаційні бази 
даних, інтернет-
ресурси для пошуку 
необхідної 
інформації. 

ОК 2.4. Молекулярна 
мікробіологія

Пояснювально-
демонстраційний, частково-
пошуковий, 
репродуктивний

Науковий реферат

ПРН 9. Планувати 
наукові 
дослідження, 
обирати ефективні 
методи 
дослідження та їх 
матеріальне 
забезпечення. 

ОК 1.3. Методологія 
наукових досліджень з 
основами сучасної 
експериментальної 
біології

Пояснювально-
демонстраційний, 
репродуктивний, 
дослідницький, навчальних 
проєктів, наочний

Практичні заняття, наукові 
реферати, усний захист 
проєктів, поточний та 
підсумковий контроль

ПРН 16. Критично 
осмислювати 
теорії, принципи, 
методи з різних 
галузей біології для 
вирішення 
практичних задач і 
проблем.

ОК 2.3. Антибіотики Проблемного викладання, 
частково-пошуковий, 
репродуктивний

Практичні заняття, 
поточний та підсумковий 
контроль

ПРН 8. 
Застосовувати під 
час проведення 
досліджень знання 
особливостей 
розвитку сучасної 
біологічної науки, 
основні 
методологічні 
принципи 
наукового 
дослідження, 

ОК 1.3. Методологія 
наукових досліджень з 
основами сучасної 
експериментальної 
біології

Пояснювально-
демонстраційний, частково-
пошуковий, дослідницький, 
навчальних проєктів

Практичні роботи, 
індивідуальні презентації, 
групове обговорення, 
поточний та підсумковий 
контроль



методологічний і 
методичний 
інструментарій 
проведення 
наукових 
досліджень за 
спеціалізацією.

ПРН 5. 
Аналізувати та 
оцінювати вплив 
досягнень біології 
на розвиток 
суспільства.

ОК 1.3. Методологія 
наукових досліджень з 
основами сучасної 
експериментальної 
біології

Словесний, частково-
пошуковий, проблемного 
викладання, навчальних 
проєктів

Групове обговорення, 
проєктні завдання, 
ситуаційні завдання

ПРН 4. 
Розв’язувати 
складні задачі в 
галузі біології, 
генерувати та 
оцінювати ідеї. 

ОК 1.3. Методологія 
наукових досліджень з 
основами сучасної 
експериментальної 
біології

Пояснювально-
демонстраційний, 
дослідницький, 
проблемного викладання, 
навчальних проєктів, 
самостійна робота

Групове обговорення, 
проєктні завдання, 
ситуаційні завдання

ПРН 14. 
Дотримуватись 
норм академічної 
доброчесності під 
час навчання та 
провадження 
наукової 
діяльності, знати 
основні правові 
норми щодо 
захисту 
інтелектуальної 
власності.

ОК 1.1. Дидактика 
вищої школи

Словесний, пояснювально-
демонстраційний, 
дослідницький, метод 
проблемного викладання

Усний, письмовий, 
поточний та підсумковий 
тестовий контроль

ПРН 2. 
Використовувати 
бібліотеки, 
інформаційні бази 
даних, інтернет-
ресурси для пошуку 
необхідної 
інформації

ОК 1.1. Дидактика 
вищої школи

Пояснювально-
демонстраційний, частково-
пошуковий, 
репродуктивний

Ситуаційні завдання, 
поточний та підсумковий 
тестовий контроль, іспит

ПРН 3. 
Здійснювати 
злагоджену роботу 
на результат у 
колективі з 
урахуванням 
суспільних, 
державних і 
виробничих 
інтересів.

ОК 2.1. Біоетика, 
біобезпека та охорона 
праці на 
виробництвах із 
використанням 
біологічних обʼєктів

Пояснювально-
демонстраційний, наочний, 
словесний, комунікативний 
з елементами рольової гри

Ситуаційні завдання, 
поточний та підсумковий 
тестовий контроль

ПРН 2. 
Використовувати 
бібліотеки, 
інформаційні бази 
даних, інтернет-
ресурси для пошуку 
необхідної 
інформації.

ОК 1.3. Методологія 
наукових досліджень з 
основами сучасної 
експериментальної 
біології

Пояснювально-
демонстраційний, частково-
пошуковий, 
репродуктивний

Ситуаційні завдання, 
поточний та підсумковий 
тестовий контроль

ПРН 4. 
Розв’язувати 
складні задачі в 
галузі біології, 
генерувати та 
оцінювати ідеї.

ОК 1.4. Комп’ютерне 
моделювання в 
біології

Пояснювально-
демонстраційний, 
дослідницький, 
проблемного викладання, 
навчальних проєктів, 
самостійна робота

Групове обговорення, 
проєктні завдання, 
ситуаційні завдання

ПРН 6. 
Аналізувати 
біологічні явища 
та процеси на 
молекулярному, 
клітинному, 
організменному, 
популяційно-
видовому та 

ОК 2.4. Молекулярна 
мікробіологія

Пояснювально-
демонстраційний, 
дослідницький, 
проблемного викладання, 
навчальних проєктів, 
самостійна робота

Групове обговорення, 
реферат, поточний та 
підсумковий контроль



біосферному рівнях 
з точки зору 
фундаментальних 
загальнонаукових 
знань, а також за 
використання 
спеціальних 
сучасних методів 
досліджень.

ПРН 5. 
Аналізувати та 
оцінювати вплив 
досягнень біології 
на розвиток 
суспільства.

ОК 2.1. Біоетика, 
біобезпека та охорона 
праці на 
виробництвах із 
використанням 
біологічних обʼєктів

Пояснювально-
демонстраційний, 
дослідницький, 
проблемного викладання, 
навчальних проєктів, 
самостійна робота

Групове обговорення, 
проєктні завдання, 
ситуаційні завдання

ПРН 1. Володіти 
державною та 
іноземною мовами 
на рівні, 
достатньому для 
спілкування з 
професійних 
питань та 
презентації 
результатів 
власних 
досліджень. 

ОК 2.5. Імунохімія та 
імунологія 
репродукції

Словесний, 
репродуктивний, 
комунікативний, самостійна 
робота

Вправи, письмові роботи, 
ситуаційні завдання, 
групове обговорення, усне, 
письмове поточне та 
підсумкове тестування

ПРН 2. 
Використовувати 
бібліотеки, 
інформаційні бази 
даних, інтернет-
ресурси для пошуку 
необхідної 
інформації. 

ОК 2.5. Імунохімія та 
імунологія 
репродукції

Пояснювально-
демонстраційний, частково-
пошуковий, 
репродуктивний

Науковий реферат

ПРН 7. Описувати 
й аналізувати 
принципи 
структурно-
функціональної 
організації, 
механізмів 
регуляції та 
адаптації 
організмів до 
впливу різних 
чинників.

ОК 2.4. Молекулярна 
мікробіологія

Словесний, пояснювально-
демонстраційний, 
репродуктивний, 
навчальних проєктів, 
самостійна робота

Практичне заняття, групове 
обговорення, презентації, 
поточний та підсумковий 
контроль

ПРН 13. 
Дотримуватися 
основних правил 
біологічної етики, 
біобезпеки, 
біозахисту, 
оцінювати ризики 
застосування 
новітніх 
біологічних, 
біотехнологічних і 
медико-біологічних 
методів та 
технологій, 
визначати 
потенційно 
небезпечні 
організми чи 
виробничі процеси, 
що можуть 
створювати 
загрозу виникнення 
надзвичайних 
ситуацій.

ОК 2.1. Біоетика, 
біобезпека та охорона 
праці на 
виробництвах із 
використанням 
біологічних обʼєктів

Словесний, пояснювально-
демонстраційний, 
проблемного викладання

Практичні заняття, групове 
обговорення, наукові 
реферати, поточний та 
підсумковий контроль

ПРН 16. Критично 
осмислювати 
теорії, принципи, 

ОК 2.1. Біоетика, 
біобезпека та охорона 
праці на 

Проблемного викладання, 
частково-пошуковий, 
репродуктивний

Практичні заняття, 
поточний та підсумковий 
контроль



методи з різних 
галузей біології для 
вирішення 
практичних задач і 
проблем.

виробництвах із 
використанням 
біологічних обʼєктів

ПРН 3. 
Здійснювати 
злагоджену роботу 
на результат у 
колективі з 
урахуванням 
суспільних, 
державних і 
виробничих 
інтересів.

ОК 2.5. Імунохімія та 
імунологія 
репродукції

Словесний, пояснювально-
демонстраційний

Групове обговорення, 
презентації, ситуаційні 
завдання

 


