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ПРИСУТНІ: зав. кафедри Колупаєв Ю.Є., проф. Карпець Ю.В., доц. 

Швиденко М.В., доц. Ястреб Т.О., доц. Лугова Г.А., доц. Кукушкін А.І., 

асистент Горєлова О.І., аспірант Кокорев О.І., аспірант Шкляревський М.А., 

ст. лаборант Заярна О.Ю. 

 

ЗАПРОШЕНІ: провідний науковий співробітник лабораторії селекції і 

фізіології пшениці озимої Рябчун Н.І., проф. кафедри біології та методики її 

навчання Уманського державного педагогічного університету ім. П. Тичини 

Якимчук Р.А., директор випробувальної лабораторії ТОВ «АГРОГЕН 

НОВО» Попов В.М., зав. кафедри мовної підготовки Герман Л.В., професор 

кафедри філософії, історичних і соціальних дисциплін Гаврилюк Ю.М.  

 

Порядок денний: 

1. Про результати громадського обговорення ОНП «БІОЛОГІЯ» за 

спеціальністю 091 – БІОЛОГІЯ (третій освітньо-науковий рівень) для 2020 

року набору. 

 

СЛУХАЛИ: Про результати громадського обговорення  ОНП 

«БІОЛОГІЯ» за спеціальністю 091 – БІОЛОГІЯ (третій освітньо-науковий 

рівень) для 2020 року набору. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

1. Колупаєв Ю.Є., гарант освітньо-наукової програми, який повідомив, 

що в період 02.03.2020 р. по 04.04.2020 р. в Університеті тривало громадське 

обговорення проєктів освітніх програм 2020 року набору. Пропозиції та 

зауваження до проєкту ОНП 091 – БІОЛОГІЯ надсилали на пошту гаранта 

ОНП усі зацікавлені сторони. 

Колупаєв Ю.Є. зазначив, що основні зауваження та пропозиції, які 

надходили від академічної спільноти, роботодавців та здобувачів, ураховані. 

Деякі зауваження і побажання можуть бути враховані частково:  



1) Пропозиція доцента Херсонського державного університету 

Бесчасного С.П. «передбачити вибіркову дисципліну «Фітоімунологія». 

Вводити фітоімунологію як самостійну дисципліну недоцільно, оскільки її 

розділи значною мірою дублюються з розділами дисципліни Фізіолого-

біохімічні аспекти стійкості рослин проти хвороб, яка включена до переліку 

дисциплін за вибором в ОНП для 2020 року набору. Водночас є доцільним у 

робочій програмі передбачити матеріал, що відображає сучасні уявлення про 

фізіологічні і молекулярні аспекти фітоімунології, зокрема, механізми 

формування системної набутої стійкості, участь фітогормонів (саліцилової і 

жасмонової кислот, етилену, системіну) в її розвитку, відомості про роль 

саліцилової і жасмонової кислот у регуляції стану продихів за дії патогенів 

тощо.  

2) Пропозиція директора випробувальної лабораторії ТОВ «АГРОГЕН 

НОВО» Попова В.М. «у подальшому в процесі модернізації програми було б 

доцільно приділити більше уваги питанням регуляції експресії геному у 

рослин, а також окремим системам, від яких значною мірою залежить як 

стійкість рослин, так і якість рослинницької продукції, зокрема, 

антиоксидантній системі».  

Перша частина побажання може бути реалізована лише в перспективі 

через відсутність на кафедрі і в ХНАУ взагалі обладнання, яке б дозволяло, 

зокрема, визначати експресію генів у реальному часі. Водночас питання про 

обладнання для електрофорезу білків і нуклеїнових кислот, за допомогою 

якого можна отримувати нові інформативні дані за тематикою досліджень у 

найближчій перспективі може бути вирішено. Так само вибіркова дисципліна 

«Антиоксиданти» запроваджується у новій ОНП.  

2. КАРПЕЦЬ Ю.В., член групи забезпечення, наголосив, що до ОНП 

вже внесені зміни до переліку освітніх компонент, усунуто технічні помилки 

в ОНП. Він визначив, що в ОНП збільшено загальний обсяг кредитів з 32 до 

40 у зв’язку з визначеною загальноуніверситетською політикою. При цьому 

доцільно скоригувати назви і зміст дисциплін загальної підготовки, так щоб 

уникнути дублювання щодо попередніх рівнів освіти.  

3. РЯБЧУН Н.І., д.с.-г.н., головний науковий співробітник Лабораторії 

селекції і фізіології пшениці озимої Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр’єва 

НААН України, підтримала освітню програму в цілому і наголосила, що має 

досвід співпраці з ХНАУ ім. В.В. Докучаєва при виконанні наукової 

складової ОНП. Зокрема, дослідження з визначення морозостійкості 

сортозразків аспіранткою Горєловою О.І. поводилися як на базі ХНАУ, так і 

в ІР ім. ім. В.Я. Юр’єва НААН України з використанням камер для 

проморожування рослин. Вона відзначила, що члени групи забезпечення 

ОНП схвалили пропозицію запровадити окрему вибіркову дисципліну з 

питань ролі антиоксидантної системи рослин та інших організмів в їх 

неспецифічній стійкості до несприятливих чинників різної природи.  

4. ЯКИМЧУК Р.А., д.б.н., професор кафедри біології та методики її 

навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини, відзначив, що на даний час перелік компонентів ОНП 





Підсумки громадського обговорення освітньо-наукової програми  

«БІОЛОГІЯ» 
 

Ступінь вищої освіти третій (освітньо-науковий) 

Галузь знань 09 Біологія 

Спеціальність 091 Біологія 

Дата затвердження попередньої редакції ОНП 27.03.2019 р. 

Терміни громадського обговорення ОНП 02.03.2020 р. – 04.04.2020 р. 

 

ПІБ стейкхолдера Категорія (НПП, 

роботодавець, 

здобувач освіти, 

випускник) 

Науковий 

ступінь/вчене 

звання, займана 

посада (місце 

роботи) 

До якого розділу 

ОП пропонуються 

зміни 

Попередня редакція 

розділу 

Зміни, що 

пропонуються 

Нова редакція розділу 

ОНП 

Примітки  

Рябчун Н.І. Роботодавець д.с.-г.н., голов. 

наук. співроб. 

Інституту 

рослинництва ім. 

В.Я. Юр’єва  

2. Перелік 

компонент 

освітньо-наукової 

програми та їх 

логічна 

послідовність  

 

В ОНП передбачено 4 

вибіркові дисципліни: 

Фізіологія стресу і 

адаптації рослин; 

Фізіолого-біохімічні 

аспекти стійкості 

рослин проти хвороб; 

Клітинний сигналінг; 

Гормональна 

регуляція у рослин 

Зважаючи на 

переосмислення 

ролі 

антиоксидантної 

системи рослин 

та інших 

організмів в їх 

неспецифічній 

стійкості до 

несприятливих 

чинників різної 

природи, ролі 

антиоксидантів у 

дієтичному 

харчуванні і 

відповідно їх 

значення при 

оцінці якості 

продуктів 

рослинництва, 

розробникам 

ОНП доцільно 

В ОНП передбачено 

вибіркову дисципліну 

«Антиоксиданти»  

Ураховано  



запровадити 

окрему вибіркову 

дисципліну з цієї 

тематики.  

Якимчук Р.А.  

 

 

 

 

 

 

НПП д.б.н., професор 

кафедри біології 

та методики її 

навчання 

Уманського 

державного 

педагогічного 

університету 

імені Павла 

Тичини 

2. Перелік 

компонент 

освітньо-наукової 

програми та їх 

логічна 

послідовність 

Науково-педагогічна 

практика 

передбачена, але не 

як освітня 

компонента з певним 

статусом 

 

Зважаючи на те, 

що ОНП 

передбачає 

підготовку не 

лише наукових, а 

й науково-

педагогічних 

кадрів, надалі 

бажано було б 

включити 

асистентську 

(науково-

педагогічну) 

практику до 

складу 

обов’язкових 

компонент ОНП. 

Науково-педагогічну 

практику до складу 

обов’язкових компонент 

ОНП. 

Ураховано 

Карпець Ю.В. НПП к.б.н., професор 

кафедри 

ботаніки і 

фізіології рослин 

ХНАУ ім. В.В. 

Докучаєва  

2. Перелік 

компонент 

освітньо-наукової 

програми та їх 

логічна 

послідовність 

Назви дисциплін 

«Філософія» та 

«Іноземна мова» 

Змінити назви 

дисциплін на 

«Філософія 

геокультури» та 

«Наукова 

іноземна мова» 

Змінено назви дисциплін 

на «Філософія 

геокультури» та 

«Наукова іноземна мова» 

Ураховано 

Попов В.М. Роботодавець к.б.н., директор 

випробувальної 

лабораторії ТОВ 

«АГРОГЕН 

НОВО» 

2. Перелік 

компонент 

освітньо-наукової 

програми та їх 

логічна 

послідовність  

В ОНП передбачено 4 

вибіркові дисципліни: 

Фізіологія стресу і 

адаптації рослин; 

Фізіолого-біохімічні 

аспекти стійкості 

рослин проти хвороб; 

Клітинний сигналінг; 

Гормональна 

регуляція у рослин.  

У подальшому в 

процесі 

модернізації 

програми було б 

доцільно 

приділити більше 

уваги питанням 

регуляції 

експресії геному 

у рослин, а також 

окремим 

системам, від 

яких значною 

В ОНП передбачено нову 

вибіркову дисципліну 

«Антиоксиданти»  

Ураховано 

частково 
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