
 

 

Шановні колеги! 

 

В ННЦ «Інститут біології і медицини» ми почали черговий цикл оновлення і 

обговорення освітньо-наукової програми підготовки аспірантів – здобувачів 

ступеня доктора філософії зі спеціальності 091 – «Біологія».  

 

Ми розраховуємо на активну участь викладачів, аспірантів, випускників, 

роботодавців, представників державних і приватних установ і громадських 

організацій в обговоренні проекту виходячи з сучасних трендів розвитку 

біологічних наук і ринку праці для фахівців-біологів вищої кваліфікації.  

 

Ваші зауваження, рекомендації і побажання прошу надсилати на адресу 

mavis@univ.kiev.ua  

 

З щирою подякою і найкращими побажаннями.  

 

 

Гарант ОНП, д.б.н., професор     В.С. Мартинюк  

 

 

 

 

ВІДГУК АСПІРАНТА 

на освітньо-наукову програму «Біологія» 

 підготовки здобувачів третього рівня вищої освіти  

за спеціальністю 091 «Біологія»  

у Київському національному університеті іменем Тараса Шевченка 

 

Освітньо-наукова програма “Біологія” на здобуття освітньо-наукового ступеню 

доктор філософії за спеціальністю 091 «Біологія» галузі знань 09 «Біологія», вцілому, 

є зрозумілою, чіткою, прозорою та враховує всі аспекти, які мають сформувати 

компетентного спеціаліста та гідного наковця.  

З огляду на досвід навчання в аспірантурі, є кілька коментарів, зауважень та 

пропозицій щодо покращення даної ОП. 

1. Вважаю впровадження курсу «Методика викладання фахових 

дисциплін у закладах вищої освіти» вірним рішенням, яке, 

безсумнівно, покращить ОП. По-перше, вивчення даного курсу дасть 

аспіранту ті знання, навички та компетентності, які будуть необхідні 

при проходженні асистентської педагогічної практики. По-друге, 

даний курс зменшить емоційну напругу та допоможе морально 

підготуватись до викладання. По-третє, майбутні доктори філософії 

матимуть можливість додатково отримувати офіційний статус 

викладача ЗВО, що є значним “бонусом” та стимулом успішно 

завершити аспірантуру.  
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2. На мою думку, в ОП передбачено замало англійської мови. Можливо 

було б доцільніше відвести на цей курс хоча б 6-7 кредитів ЄКТС. Це 

дійсно потрібний науковцю курс, адже аспірант повинен публікувати 

наукові роботи англійською мовою, багато хто має бажання поїхати 

на стажування або взяти участь у міжнародній науковій конференції, 

де просто необхідна іноземна мова. 
3. У пункті 9. Академічна мобільність. Національна кредитна 

мобільність та міжнародна кредитна мобільність вказано “програмою 

не передбачено”. Здобувачі-аспіранти нашого ЗВО беруть активну 

участь у міжнародній науковій діяльності, тому потрібно уточнити 

даний момент. Також незрозуміло як відбувається зарахування 

кредитів, якщо стажування за кордоном припадає на той час, коли 

аспірант проходить вивчення певних дисциплін у своєму ЗВО.  
4. У розділі “Форма атестації здобувачів вищої освіти” не вказано у 

якому форматі проходить комплексний іспит. Адже в ОП є певний 

перелік програмних результатів навчання, які мають перевірятися 

шляхом складання даного іспиту, тому це має бути певна, узгоджена 

та логічна до цих ПРН форма.  
 

 

Аспірант       Юлія Письменна 

 

 

 

Коментар гаранта ОНП: 

 

Шановна Юлія!  

 

Щиро вдячний за ґрунтовні зауваження і побажання.  

 

1. Нам приємно, що ідея посилити педагогічну підготовку знаходить 

підтримку у середовищі наших аспірантів, які переважно налаштовані на 

роботу в наукових організаціях і установах або в приватних 

високотехнологічних компаніях.   

 

2. Щодо збільшення кількості годин на англомовну підготовку, - це питання 

дискусійне. Ймовірно, в аспірантурі самостійна робота над вивченням 

мови є більш продуктивною, особливо коли здобувач вже має певну базу 

знань, отриманих при вивченні мови в бакалавраті і магістратурі, а потім 

ще і в аспірантурі. Але це побажання ми приймаємо до уваги і 

обов’язково обговоримо в колі фахівців з викладання іноземної мови. 

 

3. Щодо академічної мобільності зауваження абсолютно слушне і ми маємо 

цей пункт поміняти, тим паче, що наші аспіранти давно користуються цією 

можливістю пройти наукове стажування в інших університетах світу - 



https://biology.univ.kiev.ua/images/stories/Aspirats_Courses/Mobilnost_Aspi

rantiv_NNCIBM_2016-2019.pdf. 

 

4. Щодо комплексного іспиту, то тут є питання у багатьох спеціалістів. 

Взагалі обговорюється питання про відміну такого іспиту, тому що 

головним іспитом і результатом навчання в аспірантурі є захист 

дисертації. На ньому варто і концентруватись. Досвід відміни 

комплексного іспиту мають деякі факультети нашого університету. Ми 

вивчаємо їх досвід, а також нам буде цікава реакція на це експертів 

НАЗЯО, які проекспертують ці факультети. Водночас з цим є думка 

залишити такий іспит, але змінити його формат і зробити більш 

спеціалізованим і наближеним до наукових інтересів здобувача ступеня 

доктора філософії.  

 

З найкращими побажаннями.  

Д.б.н., проф.        В.С. Мартинюк  
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