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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 
 Україні  дослідно-орієнтованої  освіти,  дуальної  освіти,  зокрема,  освіти  з 
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 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  можливості  ними 
 виконувати  самостійно  наукових  досліджень  та  проводити  інноваційну 
 діяльність; 
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 -  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-технічного  працівників  сучасним  досягненням  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  за  участю  в 
 міжнародних  наукових  проєктах  та  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  програми 
 “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 фізіологія та біофізика”, 

 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 фізіології та  біофізики 
 Освітньо-наукова програма:  Молекулярна фізіологія  та біофізика 
 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 
 фізіологія  та  біофізика»  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  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  фізіологія  та 
 біофізика»  на  базі  кафедри  біомедицина  та  нейронауки  КАУ  на  виконання 
 Наказів  про  утворення  спеціалізованої  кафедри  біомедицина  та  нейронауки 
 №  8-од  від  31  січня  2022  року  та  3  55-од  від  26.08.2021  та  Договору  про 
 співробітництво  між  Інститутом  молекулярної  біології  і  генетики  НАН 
 України (далі - ІМБГ) та КАУ, № КАУ-ІМБГ-2021 від 11 січня 2021. 
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 5.1.  Орієнтовний перелік спеціалізацій та освітніх програм: 

 Освітньо-наукова  програма  «Молекулярна  фізіологія  та  біофізика»  зі 
 спеціальності 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  молекулярної 
 фізіології та біофізики. 

 5.2. Розподіл змісту освітньої складової освітньо-наукової програми 
 «Молекулярна фізіологія та біофізика» 

 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, 1,2 семестри)  6 

 ОК 1.2  Семінар з наукової літератури (1 рік, 1,2 семестри)  6 

 ОК 1.3  Семінар з наукових досліджень ( 1 рік, 1,2 семестри)  6 

 ОК 1.4  Семінар з наукових досліджень ( 2 рік, 3,4 семестри)  6 

 І.2. Цикл професійної наукової підготовки 

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

 ОК 2.3  Науково-дослідна робота  (2 рік, 3 семестр)  25 

 ОК 2.4  Переддипломна практика  (2 рік, 4 семестр)  24 

 ОК 2.5  Комплексний іспит зі спеціальності  2 

 ОК 2.6  Захист  магістерської дипломної роботи  3 

 Загальний обсяг  обов’язкових компонентів  90 

 II. Вибіркові компоненти 

 ВК 1.1.  Методи дослідження збудливих мембран (1, 2 семестри)  4 

 ВК 1.2.  Біофізика складних систем (1, 2 семестри)  6 

 ВК 1.3.  Молекулярна фізіологія (1, 2 семестри)  6 

 ВК 1.4  Основи молекулярної біології та генетики (1, 2 семестри)  6 

 ВК 1.5  Статистика у біомедичних дослідженнях (1 семестр)  2 
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 ВК 1.6  Основи фізіології, біології та анатомії (1 семестр)  2 

 ВК 1.7  Біохімія мембранних структур (1,2 семестри)  4 

 ВК 1.8  Машинне навчання у біомедичних дослідженнях (2 семестр)  2 

 ВК 1.9  Математичне моделювання біологічних систем (1,2 семестри)  4 

 Загальний  обсяг дисциплін вибіркових компонентів  36 

 Необхідний обсяг вибіркових компонентів  30 (25%) 

 Необхідний обсяг обов’язкових компонентів  90 (75%) 

 Необхідний обсяг освітньо-наукової програми  120 

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

 Підготовка  висококваліфікованих  фахівців,  здатних  продукувати  нові 
 ідеї,  ідентифікувати  та  розв’язувати  комплексні  наукові  й  практичні  проблеми 
 в  галузях  молекулярної  фізіології  та  біофізики.  Надання  студентам 
 компетенцій,  достатніх  для  планування,  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 
 фізіології  та  біофізики  для  подальшого  навчання,  що  передбачає  проведення 
 досліджень та / або здійснення інновацій. 

 5.4. Перелік основних компетентностей, якими повинен оволодіти 
 здобувач вищої освіти: 

 Загальні компетентності 

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

 ●  Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 
 ●  Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 
 ●  Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 
 ●  Здатність бути критичним і самокритичним. 
 ●  Здатність приймати обґрунтовані рішення. 
 ●  Навички міжособистісної взаємодії. 
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 ●  Розвинуте  відчуття  особистої  відповідальності  за  достовірність 
 результатів  досліджень  та  дотримання  принципів  академічної 
 доброчесності разом з професійною гнучкістю. 

 ●  Навики здійснення безпечної дослідницької та інноваційної діяльності. 
 ●  Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 
 ●  Визначеність  і  наполегливість  щодо  поставлених  завдань  і  взятих 

 обов’язків. 
 ●  Прагнення до збереження навколишнього середовища. 
 ●  Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 
 ●  Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 
 ●  Здатність спілкуватися іноземною мовою. 
 ●  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. 

 ●  Здатність  зберігати  та  примножувати  моральні,  культурні,  наукові 
 цінності  і  досягнення  суспільства  на  основі  розуміння  історії  та 
 закономірностей  розвитку  предметної  області,  їх  місця  у  загальній 
 системі  знань  про  природу  і  суспільство  та  у  розвитку  суспільства, 
 техніки  і  технологій,  використовувати  різні  види  та  форми  рухової 
 активності  для  активного  відпочинку  та  ведення  здорового  способу 
 життя. 

 Фахові компетентності 

 Набуття  ґрунтовних  знань  зі  спеціальності  091  Біологія,  зокрема  засвоєння 
 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  знань  з  теоретичного  та 

 експериментального  базису  сучасної  молекулярної  біології,  фізіології 
 та біофізики. 

 ●  Здатність  використовувати  на  практиці  базові  знання  з  математики  як 
 математичного  апарату  молекулярної  біології  при  вивченні  та 
 дослідженні явищ і процесів, що протікають в живих системах. 

 ●  Здатність  оцінювати  порядок  величин  у  різних  дослідженнях,  так  само 
 як точності та значимості результатів. 

 ●  Здатність  працювати  із  науковим  обладнанням  та  вимірювальними 
 приладами, обробляти та аналізувати результати досліджень. 
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 ●  Здатність  виконувати  обчислювальні  експерименти,  використовувати 
 чисельні методи для розв’язування задач і моделювання процесів. 

 ●  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. 
 ●  Здатність  самостійно  навчатися  і  опановувати  нові  знання  з 

 молекулярної фізіології, біофізики, генетики та суміжних галузей. 
 ●  Усвідомлення професійних етичних аспектів біологічних досліджень. 
 ●  Орієнтація  на  найвищі  наукові  стандарти  –  обізнаність  щодо 

 фундаментальних  відкриттів  та  теорій,  які  суттєво  вплинули  на 
 розвиток молекулярної фізіології, біофізики, генетики та нейронаук. 

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

 5.5. Програмні результати навчання 

 Знання: 

 Знати,  розуміти  та  вміти  застосовувати  на  базовому  рівні  основні 
 положення  молекулярної  біології  та  біофізики,  зокрема  біофізики  клітинних 
 процесів,  біофізики  збудливих  мембран,  йонних  каналів  та  сигнальних 
 молекул  в  живих  системах  для  встановлення,  аналізу,  тлумачення,  пояснення 
 й  класифікації  суті  та  механізмів  різноманітних  явищ  і  процесів  для 
 розв’язування  складних  спеціалізованих  задач  та  практичних  проблем  в 
 сучасній біології, біофізиці та нейронауках. 

 ●  Знати  і  розуміти  фізичні  основи  біологічних  явищ:  аналізувати, 
 тлумачити,  пояснювати  і  класифікувати  будову  живого  (організмів, 
 органів  та  систем  органів,  клітини,  білкової  молекули  тощо),  а  також 
 основні біофізичні процеси, які відбуваються в них. 

 ●  Знати  і  розуміти  експериментальні  основи  сучасної  молекулярної 
 біології,  фізіології  та  біофізики:  аналізувати,  описувати,  тлумачити  та 
 пояснювати  основні  експериментальні  підтвердження  існуючих  теорій 
 та концепцій. 

 ●  Знати  основні  актуальні  проблеми  сучасної  молекулярної  біології, 
 фізіології, біофізики, генетики та нейронаук. 

 ●  Розуміти  зв’язок  молекулярної  біології,  фізіології  та  біофізики  з  іншими 
 природничими  та  інженерними  науками,  бути  обізнаним  з  окремими 
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 основними  поняттями  прикладної  фізики,  біології,  хімії,  п  атофізіології, 
 тощо,  а  також  з  окремими  об’єктами  (технологічними  процесами)  та 
 природними  явищами,  що  є  предметом  дослідження  інших  наук  і, 
 водночас, можуть бути предметами біофізичних досліджень. 

 ●  Знати  і  розуміти  роль  і  місце  молекулярної  біології,  фізіології,  генетики 
 та  біофізики,  інших  природничих  наук  у  загальній  системі  знань  про 
 природу  та  суспільство,  у  розвитку  техніки  й  технологій  та  у 
 формуванні сучасного наукового світогляду. 

 ●  Розуміти  історію  та  закономірності  розвитку  молекулярної  фізіології, 
 біофізики, генетики та нейронаук. 

 Уміння: 

 Вміти  застосовувати  математичні  знання,  які  використовуються  у 
 молекулярній  фізіології  та  біофізиці:  з  лінійної  алгебри,  математичного 
 аналізу,  диференціальних  та  інтегральних  рівнянь,  теорії  ймовірностей  та 
 математичної  статистики,  методів  математичної  фізики  та  математичного 
 моделювання. 

 ●  Оцінювати  вплив  новітніх  відкриттів  на  розвиток  сучасної 
 молекулярної біології, фізіології та біофізики. 

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

 ●  Мати  базові  навички  самостійного  навчання:  вміти  відшуковувати 
 потрібну  інформацію  в  друкованих  та  електронних  джерелах, 
 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. 

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

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

 ●  Знати,  аналізувати,  прогнозувати  та  оцінювати  основні  екологічні 
 аспекти  загального  впливу  промислово-технологічної  діяльності 
 людства,  а  також  окремих  явищ,  наукових  досліджень  та  процесів 
 (природних  і  штучних)  на  навколишнє  природне  середовище  та  на 
 здоров’я людини. 
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 ●  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 
 усного  і  письмового  професійного  спілкування  та  презентації  результатів 
 власних досліджень. 

 ●  Розуміти  значення  молекулярно-біологічних  та  біофізичних  досліджень 
 для забезпечення сталого розвитку суспільства. 

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

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

 ●  Вміти  мотивувати людей та рухатись до спільної мети. 

 Автономія та відповідальність: 

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

 ●  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. 

 5.6. Орієнтовний перелік професійних кваліфікацій, які планується 
 надавати. 

 Результатами  виконання  освітньо-наукової  програми  “Молекулярна 
 фізіологія  та  біофізика”  підготовки  магістрів  за  спеціальністю  091  Біологія  є 
 присвоєння  їм  відповідної  кваліфікації  магістра.  Враховуючи  реальні  потреби 
 ринку праці,  випускники магістратури КАУ мають такі перспективи: 
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 1)  Випускники  можуть  працювати  на  посадах  технічних  фахівців  у  галузі 
 біологічних, біофізичних і нейронаук та техніки. 

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

 3)  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 
 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 
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 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  і  є  науковими  співробітниками  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  фізіологія  та 
 біофізика»  на  базі  кафедри  біомедицини  та  нейронаук  і  використовує 
 матеріально-технічну  базу  Інституті  молекулярної  біології  і  генетики  НАН 
 України  (далі  -  ІМБГ),  наукових  установ  НАН  України  що  є  базовими  для 
 КАУ та включає: 

 1.  Наявність приміщень для проведення навчальних 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. 
 6.  Особливості  матеріально-технічного  забезпечення  щодо  наявності 

 обладнання  та  устаткування  в  ІМБГ  для  проведення  навчальних  занять 
 та науково-дослідних робіт: 

 1).  Мікроскоп  світловий,  ламінарні  бокси,  термостати,  автоклави, 
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 холодильник  фармацевтичний,  шейкери,  апарат  для  горизонтального 
 електрофорезу, ампліфікатор. 

 2).  Устаткування  для  потенціометричних,  амперометричних  та 
 кондуктометричних досліджень. 

 3).  Флуоресцентний  мікроскоп,  ламінарний  бокс,  ампліфікатор, 
 система  для  електрофорезу  в  агарозному  та  поліакриламідному  гелі, 
 центрифуги. 

 4).  Цитофлуориметр  Attune®  Acoustic  Focusing  Cytometer,  Термостат, 
 СО2 інкубатор, 2 центрифуги, холодильники, морозильники, мікроскопи, 

 6).  Ламінарний  бокс,  центрифуга,  термостати,  мікроскоп 
 інвертований. 

 5).  Ламінарний  бокс,  СО2-инкубатор,  флуоресцентний  мікроскоп 
 Leica,  система  для  електрофорезу  та  Western  blot  аналізу,  комплекс 
 обладнання  для  імуногістохімічного  аналізу,  ампліфікатор,  системи 
 очистки води. 

 6).  DNR  Image  (система  детекції  білків  в  гелях),  спектрофотометр 
 BioMade5,  центрифуга,  ампліфікатори,  термостат,  центрифуга,  автоклав, 
 прилад для електрофорезу, ламінарний бокс. 

 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,  ламінарн 
 бокси, витяжна шафа, центрифуга Eppendorf з охолодженням 

 9).  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. 

 10).  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. 

 11).  Генетичний  аналізатор  Applied  Biosystems  Genetic  Analyzer  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. 
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 Концепцію  освітньої  діяльності  за  спеціальністю  091  Біологія  за 
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