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 1.  Преамбула 

 Державна  наукова  установа  “Київський  академічний  університет” 
 (далі  –  Київський  академічний  університет,  або  КАУ)  є  пілотним  проектом 
 закладу  вищої  освіти  дослідницького  типу  нового  зразка,  що  створює  умови 
 для  реального   зближення  науки,  освіти  та  інновацій  і  адаптує  до  українських 
 умов  систему  підготовки  фахівців  найвищої  кваліфікації  для  наукових, 
 наукомістких  виробничих  та  освітніх  установ,  що  вже  була  випробувана  у 
 загальновідомих   міжнародних  освітніх  центрах,  таких  як  Каліфорнійський 
 технологічний  інститут  (Caltech),  Массачусетський  технологічний  інститут 
 (МІТ).  Концептуальною  основою  цієї  системи  є  дослідно-орієнтована  освіта  і 
 саме  принципи  дослідницького  навчання  покладено  в  основу  концепції 
 наукової  освіти,  що  активно  впроваджується  зараз  у  країнах  Європейського 
 Союзу та США. 

 Київський  академічний  університет  має  подвійне  підпорядкування 
 НАН  України  і  МОН  України,  був  створений  в  2018  році  через 
 реформування Фізико-технічного  навчально-наукового  центру  НАН  України 
 (ФТННЦ  НАН  України),  який  мав  базові  кафедри  при  провідних  інститутах 
 НАН  України,  наприклад,  «Прикладної  фізики  та  наноматеріалів»  при 
 Інституті  металофізики  ім.  Г.В.  Курдюмова,   «Теоретичної  кібернетики  та 
 методів  оптимального  управління»  при  Інституті  кібернетики  ім  В.М. 
 Глушкова,   «Прикладної  фізики  та  матеріалознавства»  при  Інституті 
 електрозварювання  ім  Є.О.  Патона  і  т.д.),  де  студенти,  починаючи  з 
 магістратури  проходили  навчання  безпосередньо  в  наукових  лабораторіях.  Ці 
 кафедри  увійшли  в  склад  КАУ  і  в період  та  після  реформування  були  створені 
 нові  спеціалізовані  кафедри  –  «Теоретичної  та  математичної  фізики»  при 
 Інституті  теоретичної  фізики  ім.  М.М.  Боголюбова,  «Математики» при 
 Інституті  математики,  «Молекулярної  біології  та  біотехнології»  при  Інституті 
 молекулярної  біології  та  генетики  та  «Біомедицини  та  нейронаук»  при  КАУ. 
 Провідні  академічні  інститути,  при  яких  функціонують  спеціалізовані 
 кафедри,  є  базовими  науковими  установами  НАН  України  для  КАУ  і  значно 
 розширюють   можливості  дослідницького  навчання   студентів  в   проектах 
 КАУ з міждисциплінарних досліджень. 

 Концепцію  освітньо-наукової  діяльності  Київського  академічного 
 університету  на  другому  рівні  вищої  освіти  (далі  -  Концепція)  розроблено  на 
 виконання  вимог  Законів  України  «Про  освіту»,  «Про  вищу  освіту»,  «  Про 
 наукову  і  науково-технічну  діяльність»,  а  також  «Концепції  розвитку 
 Національної  академії  наук  України  на  2021-2025  роки»,  згідно  постанови 
 Президії  НАН  України  від  05.01.2021  №  182,  з  метою  подальшого  розвитку  в 
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 Україні  дослідно-орієнтованої  освіти,  дуальної  освіти,  зокрема,  освіти  з 
 наукового  інноваційного  менеджменту  та  залучення  здобувачів  вищої  освіти 
 до  наукової  та  інноваційної  діяльності  в  базових  наукових  установах  НАН 
 України, удосконалення діяльності та  розвитку КАУ. 

 2.  Мета освітньо-наукової діяльності 

 Основною  метою  освітньо-наукової  діяльності  Київського  академічного 
 університету  на  другому  (освітньо-науковому)  рівні  вищої  освіти  (підготовка 
 магістрів)  є  підготовка  висококваліфікованих  науковців  для  наукових  установ, 
 закладів  вищої  освіти,  наукоємних  компаній  та  підприємств  для  забезпечення 
 ефективного  наукового  і  технологічного  розвитку  України,  її 
 обороноздатності,  національної  безпеки,  на  основі  органічного  поєднання 
 освітньо-наукового,  дослідницького  та  інноваційного  процесів  шляхом 
 залучення  талановитої  наукової  молоді  до  науково-дослідної  роботи, 
 інноваційної  та  викладацької  діяльності  в  спеціалізованих  кафедрах  КАУ, 
 базових  наукових  установах  НАН  України  та  R&D  відділах наукоємних 
 компаній в рамках дуальної освіти.  

 3.  Основні принципи освітньо-наукової діяльності 

 Освітньо-наукова  діяльність  Київського  академічного  університету 
 базується на таких принципах: 

 -  підготовка  висококваліфікованих  науковців  шляхом  органічного 
 поєднання  освітньо-наукової,  дослідницької  та  інноваційної  діяльності 
 здобувачів вищої освіти; 

 -  формування  освітньо-наукових  програм  на  компетентнісній  основі  з 
 урахуванням  важливості  розвитку  дослідницької  та  інноваційної  складових  в 
 навчальному процесі; 

 -  відповідність  змісту  навчання  сучасним  світовим  тенденціям  розвитку 
 науки та інноваційної діяльності; 

 -  міжнародна  інтеграція  освітньо-наукової  діяльності  в  світовий 
 дослідницький  та інноваційний простір; 

 -  формування  системи  внутрішнього  забезпечення  якості 
 освітньо-наукової  діяльності  з  урахуванням  специфіки 
 дослідно-орієнтованого та інноваційного навчання; 

 -  забезпечення  рівноправності  доступу  громадян  до  освітньо-наукових 
 програм  Київського  академічного  університету,  зокрема  й  людей  з 
 особливими  фізичними  потребами,  з  урахуванням  їхніх  можливостей, 
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 самостійно  виконувати  наукові  дослідження  та  проводити  інноваційну 
 діяльність; 

 -  незалежність  освітньо-наукової  та  інноваційної  діяльності  від  впливу 
 політичних партій, громадських та релігійних організацій; 

 -  створення  умов  для  реалізації  концепції  навчання  впродовж  життя  як 
 важливого  елементу  підготовки  та  перепідготовки  науковців  і 
 науково-технічних  працівників,  здатність  їх  користуватися  сучасними 
 досягненнями науки та інноваційної діяльності; 

 4.  Напрями та засоби реалізації освітньо-наукового процесу 

 Освітньо-наукова  діяльність  на  другому  рівні  вищої  освіти  (підготовка 
 магістрів)  націлена  на  систематичну  і  цілеспрямовану  підготовку  молодих 
 науковців,  здібних  до  проведення  сучасних  наукових  досліджень  та  участі  в 
 міжнародних  наукових  проєктах  і  інноваційної  діяльності,  і  складається  з 
 наступних шляхів: 

 -  розвитку  дослідно-орієнтованої та  інноваційної  освіти через реалізацію 
 принципу  «освіта  через  науку  та  інновації»  на  основі  поєднання 
 освітньо-наукового,  дослідницького  та  інноваційного  процесів  підготовки 
 діяльності здобувачів вищої освіти; 

 -  залучення  до  навчального  процесу  на  кафедрах  Київського 
 академічного  університету  провідних  науковців  НАН  України  та  провідних 
 університетів  України,  дослідницького  потенціалу  найкращих  академічних 
 лабораторій та співробітників R&D відділів наукоємних  компаній; 

 -  розробки  нових  освітньо-наукових  програм  (ОНП)  з  сучасних  напрямів 
 фундаментальної  та  прикладної  науки  та  відкриття  відповідних 
 спеціалізованих кафедр при провідних наукових установах НАН України; 

 -  розвитку  академічної  мобільності,  наукових  стажувань  та  програм 
 “подвійних  дипломів”  для  здобувачів  вищої  освіти  провідних  університетів 
 України  на  спеціалізованих  кафедрах  Київського  академічного  університету 
 та  базових  наукових  установах  НАН  України  в  рамках  Боголюбовської 
 програми стажувань; 

 -  продовження  розробки  системи  дуальної  освіти  на  основі  формування 
 співробітництва  в  освітній,  науковій  та  інноваційній  діяльності  між 
 спеціалізованими  кафедрами  Київського  академічного  університету  та 
 провідними наукоємними компаніями; 

 -  створення  елементів  інноваційної  освіти  на  основі  науково-дослідної 
 діяльності  здобувачів  вищої  освіти  через  формування  навчальних  курсів  та 
 освітньо-наукових  програм  з  інноваційного  менеджменту  науково-технічних 
 розробок; 
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 -  розвитку  компетенцій  і  навичок  з  інноваційної  діяльності  у  здобувачів 
 вищої  освіти  на  основі  включення  в  діючі  ОНП  кафедр  КАУ  навчальних 
 курсів з менеджменту інновацій в наукових установах та університетах; 

 -  розробки  системи  підготовки  спеціалістів  з  менеджменту  інновацій  для 
 наукових  установ,  університетів  і  наукоємних  компаній  та  створення 
 відповідної освітньо-наукової програми підготовки магістрів; 

 -  створення  е-платформи  Київського  академічного  університету  для 
 онлайн  навчання  здобувачів  вищої  освіти  та  підвищення  кваліфікації  молодих 
 вчених,  викладачів  університетів  і  співробітників  наукоємних  компаній  з 
 сучасних  досягнень  науки  та  технологій,  зокрема,  з  формування  та 
 управління  інноваційними  процесами,  та  розміщення   на  е-платформі 
 відповідних навчальних курсів; 

 -  підвищення  відповідальності  наукових  керівників  та  здобувачів  вищої 
 освіти  за  якість  і  своєчасність  проведення  науково-дослідної  роботи  в  рамках 
 виконання дипломних та дисертаційних проєктів; 

 -  участі  в  міжнародних  освітньо-наукових  проектах  з  передових  напрямів 
 наукових  досліджень,  інноваційної  діяльності  з  метою  розвитку 
 дистанційного  навчання  здобувачів  вищої  освіти  через  включення  навчальних 
 курсів закордонних вчених в освітньо-науковий процес КАУ; 

 -  розвитку  академічної  мобільності  та  наукових  стажувань  здобувачів 
 вищої  освіти  КАУ  в  рамках  міжнародних  проєктів  з  наукових  досліджень, 
 освітньо-наукової  та  інноваційної  діяльності  на  основі  формування  системи 
 «циркуляції  мізків»  в  яку  закладені  стимули  їх  повернення  в  Україну,  що 
 може  загальмувати  негативну  тенденцію  останніх  десятиліть  з  відпливу 
 талановитих молодих дослідників за кордон. 
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 5.  Концепція освітньо-наукової діяльності 
 за спеціальністю 091 Біологія, 

 освітньо-наукова програма  “Молекулярна біологія  і біотехнологія” 

 Державна наукова установа «Київський академічний університет» 
 подвійного підпорядкування НАН України та  МОН 

 Галузь знань:  09 Біологія 
 Код та найменування спеціальності:  091 Біологія 
 Ступінь вищої освіти:  магістр 
 Кваліфікація:  магістр з молекулярної біології і біотехнології 
 Освітньо-наукова програма:  Молекулярна біологія і  біотехнологія 
 Загальний обсяг у кредитах ЄКТС:  120 кредитів ЄКТС 
 Строк навчання:  1 рік 10 місяців 
 Мови викладання:  українська, англійська 
 Рівень вищої освіти: 
 другий  (магістерський)  рівень  вищої  освіти  та  сьомий  кваліфікаційний 
 рівень  за  Національною  рамкою  кваліфікацій  (HPK  -  8  рівень,  FQ-EHEA 
 – другий цикл, EQF LLL -  7 рівень). 
 Концепція  освітньої  діяльності  Київського  академічного  університету 

 за  спеціальністю  091  Біологія  за  освітньо-науковою  програмою 
 «Молекулярна  біологія  і  біотехнологія»  на  другому  (магістерському)  рівні 
 вищої освіти розроблена проєктною групою згідно з вимогами: 

 1.  Закону  України  «Про  вищу  освіту»  від  01.07.2015  р.  №  1556-VII  зі 
 змінами та доповненнями; 

 2.  Закону  України  «Про  наукову  і  науково-технічну  діяльність»  від 
 26.11.2015 р. № 848-VIII зі змінами та доповненнями; 

 3.  «Положення  про  організацію  освітнього  процесу  затверджене 
 Вченою  радою  Київського  академічного  університету  від  28.10.2022  р., 
 протокол № 4. 

 Концепція  освітньої  діяльності  за  спеціальністю  091  Біологія  на 
 другому  (магістерському)  рівні  вищої  освіти  буде  реалізовуватись  на  основі 
 виконання  за  освітньо-науковою  програмою  «Молекулярна  біологія  і 
 біотехнологія»  на  базі  кафедри  молекулярної  біології  та  біотехнології  що 
 функціонує  на  правах  спільного  освітньо-наукового  підрозділу  Державної 
 наукової  установи  «Київський  академічний  університет»  (КАУ)  та  Інституту 
 молекулярної  біології  і  генетики  НАН  України  (далі  -  ІМБГ)  на  виконання 
 Договору  про  співробітництво  між  ІМБГ  та  КАУ,  №  КАУ-ІМБГ-2021  від  11 
 січня  2021  та  спільного  Наказу  про  утворення  спільної  спеціалізованої 
 кафедри  молекулярної  біології  та  біотехнології  №  41-од  від  12.08.2021. 
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 Реалізація  концепції  освітньої  діяльності  забезпечується  відповідним 
 висококваліфікованим  кадровим  потенціалом  та  матеріально-технічною 
 базою обох установ –  КАУ та ІМБГ. 

 5.1  .  Орієнтовний перелік спеціалізацій та освітньо-наукових 
 програм: 

 Освітньо-наукова  програма  «Молекулярна  біологія  і  біотехнологія»  за 
 спеціальністю 091 Біологія. 

 Програма  містить  велику  дослідницьку  компоненту,  яка  включає 
 науково-дослідну  роботу  студентів  як  виконану  самостійно,  так  і  в  наукових 
 групах,  що  працюють  над  широким  колом  питань  в  області  клітинної  та 
 генної інженерії, молекулярної біології живих систем. 

 5.2. Розподіл змісту освітньої складової освітньо-наукової програми 
 «Молекулярна біологія і біотехнологія» 

 Код н/д  Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни)  Кількість 
 кредитів 

 І. Обов’язкові компоненти 

 І.1. Цикл обов’язкових дисциплін 

 ОК 1.1  Іноземна мова (1 рік, 1 та 2 семестри)  6 

 ОК 1.2  Методологія та організація наукових досліджень  6 

 ОК 1.3  Гарячі точки молекулярної біології та біотехнології  6 

 ОК 1.4  Головні аспекти молекулярно-біологічних досліджень  6 

 І.2. Цикл професійної наукової підготовки 

 ОК 2.1  Науково-дослідна робота (1 рік, 1 та 2 семестри)  12 

 ОК 2.2  Науково-дослідна робота (2 рік, 3 семестр)  20 

 ОК 2.3  Переддипломна практика (2 рік, 4 семестр)  27 

 ОК 2.4  Комплексний іспит зі спеціальності  2 

 ОК 2.5  Захист магістерської дипломної роботи  3 

 Загальний обсяг  обов’язкових компонентів  88 

 II. Вибіркові компоненти 

 ВК 1.1.  Молекулярні механізми ензимології білкового синтезу  4 

 ВК 1.2.  Біологія стовбурових клітин і основи клітинної терапії  4 
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 ВК 1.3.  Введення у системну біологію та  Комп’ютерні методи  моделювання  6 

 ВК 1.4  Статистичні методи для біомедичних досліджень  2 

 ВК 1.5  Сучасні методи редагування геному  4 

 ВК 1.6  Біотехнологія  лікарських  рослин.  Генетичні  та  фізіолого-біохімічні 
 основи 

 4 

 ВК 1.7  Епігенетична регуляція експресії  4 

 ВК 1.8  Наукометричні бази і підготовка результатів до публікації.  2 

 ВК 1.9  Структура  рибосом,  етапи  та  регуляція  трансляції  генів/Молекулярні 
 механізми регуляції експресії генів. 

 4 

 ВК 1.10  Основи генної інженерії та біоінформатичного аналізу  4 

 ВК 1.11  Основи біомолекулярної електроніки  4 

 ВК 1.12  Методи іммобілізації біологічного матеріалу  2 

 ВК 1.13  Біологічні моделі на основі культивованих клітин  4 

 Загальний обсяг дисциплін вибіркових компонентів  48 

 Необхідний  обсяг вибіркових компонентів  32(26%) 

 Необхідний  обсяг обов’язкових компонентів  88(74%) 

 Загальний обсяг   освітньо-наукової програми:  120 

 5.3. Професійні стандарти, на дотримання яких планується 
 спрямувати навчання (в разі наявності). 

 Основною  метою  освітньо-наукової  програми  є  підготовка 
 висококваліфікованих  фахівців,  здатних  продукувати  нові  ідеї, 
 ідентифікувати  та  розв’язувати  комплексні  наукові  й  практичні  проблеми  в 
 галузях  молекулярної  біології  та  біотехнології.  Надання  студентам 
 компетенцій  достатніх  для  планування  та  виконання  науково-дослідних 
 завдань  у  галузі  знань  зі  спеціальності  «091  Біологія»  із  широким  доступом 
 до  працевлаштування  (у  закладах  вищої  освіти,  науково-дослідних 
 інститутах,  наукоємних  біотехнологічних  та  медичних  виробництвах, 
 стартапах).  Підготовка  студентів  з  особливим  інтересом  до  молекулярної 
 біології  та  біотехнології  передбачає  проведення  досліджень  та  здійснення 
 інноваційної діяльності. 
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 5.4. Перелік основних компетентностей, якими повинен оволодіти 
 здобувач вищої освіти: 

 Інтегральна компетентність 

 Здатність  розв’язувати  складні  спеціалізовані  задачі  та  практичні 
 проблеми  у  галузі  молекулярної  біології  та  біотехнології  у  професійній 
 діяльності  або  у  процесі  подальшого  навчання,  що  передбачає  застосування 
 певних  теорій  і  методів  молекулярної  біології  і  характеризується  складністю 
 та невизначеністю умов. 

 Загальні компетентності: 

 Оволодіння  компетентностями,  спрямованими  на  формування 
 системного  наукового  світогляду,  професійної  етики  та  загально-культурного 
 кругозору, у тому числі: 

 ●  Здатність  до  комунікації  у  професійній  діяльності,  у  т.ч.  на 
 міжнародному рівні. 

 ●  Здатність  до  пошуку  та  аналізу  інформації  з  використанням  різних 
 джерел, у т.ч. результатів власних досліджень . 

 ●  Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 
 ●  Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 
 ●  Здатність спілкуватися іноземною мовою. 
 ●  Здатність  діяти  із  дотриманням  доброчесності  в  наукових  дослідженнях, 

 морально-етичних  норм  професійної  діяльності  і  інтелектуальної 
 чесності. 

 ●  Здатність розробляти та керувати проектами. 
 ●  Здатність  виконувати  професійні  функції  і  проводити  дослідження  на 

 відповідному  рівні  у  галузі  біологічних  наук  і  на  межі  предметних 
 галузей. 

 ●  Здатність  до  прийняття  обґрунтованих  рішень  у  складних  і 
 непередбачуваних  умовах,  що  потребує  застосування  нових  підходів  та 
 прогнозування . 

 ●  Здатність  до  абстрактного  мислення,  аналізу  і  синтезу  інформації  в 
 галузі біології і на межі предметних галузей. 

 ●  Здатність  реалізувати  свої  права  і  обов’язки  як  члена  суспільства, 
 усвідомлювати  цінності  громадянського  (вільного  демократичного) 
 суспільства  та  необхідність  його  сталого  розвитку,  верховенства  права, 
 прав і свобод людини і громадянина в Україні. 

 Фахові компетентності 

 Набуття  ґрунтовних  знань  зі  спеціальності  091  Біологія,  зокрема  засвоєння 
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 основних  концепцій,  розуміння  теоретичних  та  практичних  проблем, 
 сучасного  стану  наукових  знань  за  обраною  спеціальністю,  оволодіння 
 термінологією з досліджуваного наукового напряму, у тому числі: 
 ●  Здатність  до  розуміння  та  поглиблення  теоретичного  та 

 експериментального  базису  сучасної  молекулярної  біології,  клітинної 
 біології та біотехнології і генної інженерії. 

 ●  Здатність  користуватися  сучасними  інформаційними  технологіями  та 
 аналізувати інформацію в галузі біології і на межі предметних галузей. 

 ●  Здатність  планувати  і  виконувати  експериментальні  роботи  з 
 використанням сучасних методів та обладнання. 

 ●  Здатність  презентувати  та  обговорювати  результати  наукових  і 
 прикладних  досліджень,  готувати  наукові  публікації,  брати  участь  у 
 наукових конференціях та інших заходах. 

 ●  Здатність  застосовувати  знання  у  професійній  діяльності  з  урахуванням 
 новітніх досягнень, у т.ч. для дослідницької роботи. 

 ●  Здатність моделювати біологічні системи та явища і процеси. 
 ●  Здатність  використовувати  базові  знання  з  молекулярної  біології  для 

 розуміння будови та поведінки природних і штучних об’єктів. 
 ●  Здатність  виконувати  теоретичні  та  експериментальні  дослідження 

 автономно та у складі наукової групи. 
 ●  Здатність працювати з джерелами навчальної та наукової інформації. 
 ●  Навички  аргументованого  ведення  дискусії  та  спілкування  в  галузі 

 біологічних наук і на межі предметних галузей. 
 ●  Розвинуте  відчуття  особистої  відповідальності  за  достовірність 

 результатів  досліджень,  дотримання  принципів  академічної 
 доброчесності  та  професійних  етичних  аспектів  біологічних 
 досліджень. 

 ●  Орієнтація  на  найвищі  наукові  стандарти  –  обізнаність  щодо 
 фундаментальних  відкриттів  та  теорій,  які  суттєво  вплинули  на 
 розвиток молекулярної біології та біотехнології. 

 ●  Здатність  здобувати  додаткові  компетентності  через  вибіркові  складові 
 освітньої програми, самоосвіту, неформальну та інформальну освіту. 

 ●  Здатність  аналізувати  і  узагальнювати  результати  досліджень  різних 
 рівнів організації живого, біологічних явищ і процесів 

 5.5. Програмні результати навчання 

 Знання: 

 ●  Знати,  розуміти  та  вміти  застосовувати  на  базовому  рівні  основні 
 положення молекулярної біології та біотехнології. 
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 ●  Знати  і  розуміти  експериментальні  основи  сучасної  молекулярної 
 біології,  біотехнології  та  суміжних  предметних  галузей:  аналізувати, 
 описувати  та  пояснювати  основні  експериментальні  підтвердження 
 існуючих теорій та концепцій. 

 ●  Розуміти  історію  та  закономірності  розвитку  молекулярної  біології, 
 біотехнології,  клітинної  біології,  генної  інженерії  та  інших  суміжних 
 наук. 

 ●  Розуміти  місце  молекулярної  біології  у  загальній  системі  знань  про 
 природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій. 

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

 Уміння: 

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

 ●  Аналізувати  та  оцінювати  вплив  досягнень  біології  на  розвиток 
 суспільства. 

 ●  Оцінювати  вплив  новітніх  відкриттів  на  розвиток  сучасної 
 молекулярної біології, біотехнології та суміжних предметних галузей. 

 ●  Розуміти,  аналізувати  і  пояснювати  нові  наукові  результати,  одержані  у 
 ході  проведення  молекулярно-біологічних  та  біотехнологічних 
 досліджень. 

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

 ●  Вміти  планувати  дослідження,  обирати  оптимальні  методи  та  засоби 
 досягнення  мети,  знаходити  шляхи  розв’язання  наукових  завдань  та 
 вдосконалення застосовуваних методів. 

 ●  Вміти  упорядковувати,  тлумачити  та  узагальнювати  одержані  наукові  та 
 практичні результати, робити висновки. 

 ●  Вміти  представляти  отримані  наукові  результати,  брати  участь  у 
 дискусіях  стосовно  змісту  і  результатів  власного  наукового 
 дослідження. 

 ●  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. 

 ●  Мати  базові  навички  самостійного  навчання:  вміти  відшуковувати 
 потрібну  інформацію  в  друкованих  та  електронних  джерелах, 
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 аналізувати,  систематизувати,  розуміти,  тлумачити  та  використовувати 
 її для вирішення наукових і прикладних завдань. 

 ●  Мати  базові  навички  проведення  вузькоспеціалізованих  теоретичних 
 та/або  експериментальних  наукових  досліджень,  що  виконуються 
 індивідуально (автономно) та/або у складі наукової групи. 

 ●  Мати  навички  роботи  із  сучасною  обчислювальною  технікою,  вміти 
 використовувати  стандартні  пакети  прикладних  програм  і  програмувати 
 на  рівні,  достатньому  для  реалізації  чисельних  методів  розв’язування 
 задач,  комп’ютерного  моделювання  явищ  і  процесів  у  живих  системах, 
 виконання обчислювальних експериментів. 

 Комунікація: 

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

 ●  Використовувати  бібліотеки,  інформаційні  бази  даних,  інтернет  ресурси 
 для пошуку необхідної інформації. 

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

 ●  Вміти мотивувати людей та рухатись до спільної мети. 
 ●  Вміти  працювати  у  колективі/команді  незалежно  від  етнічного, 

 релігійного та гендерного складу. 
 ●  Вміти  розподіляти  обов'язки,  делегувати  повноваження  та  виявляти 

 ініціативу. 
 ●  Здатність до адаптації та ефективних дій у нових ситуаціях. 

 Автономія та відповідальність: 

 ●  Мати  навички  самостійного  прийняття  рішень  стосовно  своїх  освітніх 
 траєкторій та професійного розвитку. 

 ●  Знати  та  розуміти  необхідність  збереження  та  примноження  моральних, 
 культурних та наукових цінностей і досягнень суспільства. 

 ●  Знати  і  розуміти  основні  вимоги  техніки  безпеки  при  проведенні 
 експериментальних  досліджень,  зокрема  правила  роботи  з  певними 
 видами  обладнання  та  речовинами,  правила  захисту  персоналу  від  дії 
 різноманітних чинників, небезпечних для здоров’я людини. 

 ●  Знати  і  розуміти  свої  громадянські  права  і  обов’язки,  як  члена  вільного 
 демократичного  суспільства,  мати  навички  їх  реалізації,  відстоювання 
 та захисту. 

 ●  Розуміти  основні  принципи  здорового  способу  життя  та  вміти 
 застосовувати їх для підтримки власного здоров’я та працездатності. 
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 ●  Дотримуватись  норм  академічної  доброчесності  під  час  навчання  та 
 провадження  наукової  діяльності,  знати  основні  правові  норми  щодо 
 захисту  інтелектуальної власності. 

 5.6. Орієнтовний перелік професійних кваліфікацій, які планується 
 надавати. 

 Випускники  можуть  працювати  на  посадах  технічних  фахівців  у  галузі 
 біологічних і біотехнологічних наук та техніки. 

 Робочі  місця  в  компаніях,  малих  підприємствах  та  інститутах 
 академічного,  науково-дослідного,  технологічного  та  інформаційного  сектору 
 (дослідник в галузі природничих та технічних наук). 

 Згідно  з  національним  класифікатором  професій  ДК  003:2010  фахівці, 
 які  здобули  освіту  за  другим  рівнем  вищої  освіти  за  спеціальністю  091 
 Біологія здатні обіймати такі посади: 

 2211.1  -  Біотехнолог,  Біолог,  Біолог-дослідник,  Молодший  науковий 
 співробітник (біологія), Науковий співробітник (біологія); 

 2419.2  -  Інженер  з  організації  керування  виробництвом, 
 Інженер-технолог. 

 Мають  право  продовжити  навчання  на  третьому  рівні  вищої  освіти  як  в 
 межах  основної  так  і  спорідненої  предметної  області  для  здобуття  ступеня 
 доктора  філософії;  подальша  підготовка  на  магістерському  рівні  за  іншими 
 галузями  та  спеціальностями,  набуття  часткових  кваліфікацій  за  іншими 
 спеціальностями  в  системі  післядипломної  освіти;  післядипломна  фахова 
 освіта, підвищення фахової кваліфікації. 

 5.7. Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання. 

 Особа  має  право  здобувати  другий  рівень  вищої  освіти  за  умови 
 наявності  першого  (бакалаврського)  або  другого  (магістерського)  рівня  вищої 
 освіти  (диплом  бакалавра,  магістра,  спеціаліста  (зі  споріднених 
 спеціальностей),  підтверджений  документом  державного  зразка,  що  виданий 
 закладом вищої освіти III-IV рівня акредитації). 

 5.8. Порядок оцінювання результатів навчання. 

 Оцінювання  результатів  навчання  проводиться  з  метою  перевірки  знань  і 
 вмінь  студентів,  встановлення  відповідності  набутих  компетенцій  вимогам 
 освітньої-наукової  програми. 

 Оцінювання  навчальних  досягнень  студентів  здійснюється  під  час 
 поточного, модульного та семестрового контролю знань студентів. 

 Поточний  контроль  здійснюється  з  метою  оцінювання  якості  роботи 
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 студентів  протягом  семестру  під  час  проведення  лекційних,  семінарських 
 занять, а також для перевірки якості самостійної роботи студентів. 

 Модульний  (проміжний)  контроль  –  це  складова  підсумкового  контролю 
 і  має  на  меті  перевірку  і  оцінювання  знань  та  умінь  студентів  після  вивчення 
 матеріалу  з  логічно  завершеної  частини  дисципліни  (змістового  модуля), 
 визначеного робочою навчальною програмою. 

 Модульний  контроль  здійснюється  на  останньому  в  поточному 
 змістовому  модулі  семінарському  занятті  або  за  результатами  усіх  видів 
 роботи  студентів  за  цей  період,  або  за  результатами  контрольної  роботи 
 (усної відповіді на питання, співбесіди, тестування, колоквіуму тощо). 

 Підсумковий  (семестровий)  контроль  проводиться  як  підсумковий 
 контрольний  захід  і  є  обов’язковим  для  всіх  студентів.  Семестровий  контроль 
 здійснюється  з  метою  оцінки  результатів  навчання  студентів  на  окремому 
 завершальному  етапі.  Відповідно  до  навчального  плану  семестровий 
 контроль  проводиться  у  формі  семестрового  екзамену  або  диференційованого 
 заліку  з  конкретної  навчальної  дисципліни,  у  терміни,  передбачені  графіком 
 навчального процесу. 

 5.9. Ресурсне забезпечення реалізації Концепції 

 Кадрове  забезпечення 

 Реалізація  програми  забезпечується  кадрами  високої  кваліфікації  з 
 науковими  ступенями  та  вченими  званнями,  які  мають  достатній  досвід 
 навчально-методичної  роботи  та  відповідають  кваліфікації  відповідно  до 
 спеціальності  згідно  ліцензійних  умов:  майже  всі  викладачі  займаються 
 науковою  роботою  займаються  науковою  роботою  і  є  науковими 
 співробітниками  Інституту  молекулярної  біології  і  генетики  НАН  України  та 
 наукових  установ  НАН  України,  що  є  базовими  для  Київського  академічного 
 університету. 

 До  складу  кадрового  забезпечення  входять:  академіки, 
 члени-кореспонденти,  лауреати  Державної  премії  України  в  галузі  науки  і 
 техніки,  доктори  та  кандидати  біологічних  наук,  професори.  Також 
 запрошуються до викладання науковці з інших закладів вищої освіти. 

 Матеріально технічне забезпечення 

 Концепція  освітньої  діяльності  за  спеціальністю  091  «Біологія»  на 
 другому  (магістерському)  рівні  вищої  освіти  буде  реалізовуватись  на  основі 
 виконання  за  освітньо-науковою  програмою  «Молекулярна  біологія  і 
 біотехнологія»  на  базі  кафедри  молекулярної  біології  та  біотехнології  що 
 функціонує  при  Інституті  молекулярної  біології  і  генетики  НАН  України  (далі 
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 -  ІМБГ)  і  використовує  матеріально-технічну  базу  ІМБГ,  базових  наукових 
 установ НАН України для КАУ та включає: 

 1.  Наявність приміщень для проведення занять. 
 2.  Наявність соціально-побутової інфраструктури. 
 3.  Забезпеченість здобувачів вищої освіти гуртожитком. 
 4.  Фонди та електронну базу наукової бібліотеки  ІМБГ. 
 5.  Фонди та електронні бази наукових бібліотек наукових установ НАН 

 України, що є  базовими для  КАУ. 
 А).  Особливості  матеріально-технічного  забезпечення  щодо  наявності 
 обладнання  та  устаткування  в  ІМБГ  для  проведення  навчальних  занять  та 
 науково-дослідних робіт: 

 1).  Устаткування  для  потенціометричних,  амперометричних  та 
 кондуктометричних досліджень. 
 2).  DNRImage  (система  детекції  білків  в  гелях),  спектрофотометр 
 BioMade5,  центрифуга,  ампліфікатори,  термостат,  центрифуга,  автоклав, 
 прилад для електрофорезу, ламінарний бокс. 
 3).  Установка  для  вертикального  гель  електрофорезу  білків,  центрифуга, 
 апарат для електрофорезу. 
 4).  Ампліфікатор,  ламінарний  бокс,  СО2-инкубатор,  флуоресцентний 
 мікроскоп  Leuka,  система  для  електрофорезу  та  Western  blot  аналізу, 
 комплекс  обладнання  для  імуногістохімічного  аналізу,  системи  очистки 
 води. 
 5).  Цитофлуориметр  Attune®  Acoustic  Focusing  Cytometer,  Термостат, 
 СО2 інкубатор, 2 центрифуги, холодильники, морозильники, мікроскопи, 
 6).  Ламінарний бокс, центрифуга, термостати, мікроскоп інвертований. 
 7).  Установка  для  Western  blot  аналізу  та  електрофорезу  білкових  молекул, 
 термостат,  центрифуга  Eppendorf  з  охолодженням,  прилад  для  візуалізації 
 гелів та мембран ChemiDoc XRS+ Systems. 
 8).  Ампліфікатори,  термоциклер  з  оптичним  блоком  CFX96,  ламінарнs 
 бокси, витяжна шафа, центрифуга Eppendorf з охолодженням 
 9).  Ампліфікатор,  ламінарні  бокси,  термостати,  мікроскоп  світловий, 
 автоклави,  холодильник  фармацевтичний,  шейкери,  апарат  для 
 горизонтального електрофорезу. 
 10).  ДНК-синтезатор,  термоциклер  з  оптичним  блоком  iQ5,  ПЛР-бокси, 
 термоциклери  для  ПЛР  детекції  в  кінцевій  точці,  обладнання  для  гель 
 електрофорезу  в  агарозному  та  поліакриламідному  гелі,  денатуруючий 
 гель електрофорез, автоматичний лазерний флуорометр АлфЕкспрес. 
 11).  Флуоресцентний  мікроскоп  ЛОМО  Мікмед,  ламінарний  бокс, 
 ампліфікатор,  система  для  електрофорезу  в  агарозному  та 
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 поліакриламідному гелі, центрифуги. 
 12).  Комплекс  обладнання  для  хімічного  синтезу  та  хроматографії, 
 колоночна  препаративна  хроматографія,  HPLC  Gilson,  система 
 обладнання  для  твердофазного  синтезу,  система  очистки  води, 
 спектрофотометр  Specord  UV-Vis,  обладнання  для  гель-електрофорезу  та 
 візуалізації гелів, термостати. 
 13).  Ампліфікатор  Plus  Thermal  Cycler,  термостат  для  пробірок  Bio 
 TDB-10,  центрифуга  з  охолодженням,  ПЛР-бокс,  прилад  для  проведення 
 горизонтального  електрофорезу,  прилад  для  проведення  вертикального 
 електрофорезу  та  трансферу  білків,  центрифуги-вортекс  мікроспин 
 FV-2400,хірургічний  відсмоктувач,  UV-трансілюмінатор,  магнітна 
 мішалка, рН-метр. 
 14).  Генетичний  аналізатор  Applied  Biosystems  Genetic  Analyser  3130, 
 система  NGS:  Ion  AmpliSeq,  Ion  GeneStudio  S5  та  Invitrogen  ™  Qubit  ™  4 
 NGS;  ПЛР-бокс,  центрифуги-вортекс  мікроспин  FV-2400, 
 спектрофотометр  NanoDrop  2000,  ампліфікатора  MiniAmp™  Thermal 
 Cycler,  термостат  для  пробірок  Bio  TDB-10,  центрифуга  з  охолодженням 
 “Eppendorf 5415R”, льодогенератор. 
 15).  Комплекс  обладнання  для  органичного  синтезу,  устаткування  для 
 спектрофотометричних  досліджень,  комп’ютери  з  програмним 
 забезпеченням для комп’ютерного дизайну лікарських речовин. 

 Концепцію  освітньої  діяльності  за  спеціальністю  091  Біологія  за 
 освітньо-науковою  програмою  “Молекулярна  біологія  та  біотехнологія”  на 
 другому  (магістерському)  рівні  вищої  освіти  в  новій  редакції  затверджено 
 Вченою  радою  Київського  академічного  університету  (протокол  №  5  від 
 29.11.2022 р.). 
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