
РЕЦЕНЗІЯ  

на освітньо-наукову програму «Біологія» третього рівня вищої освіти за 

спеціальністю 091 «Біологія», кваліфікації: доктор філософії з біології, Дніпровського 

національного університету імені Олеся Гончара 

Освітньо-наукова програма (ОНП) «Біологія» розроблена провідними фахівцями 

біолого-екологічного факультету ДНУ відповідно до вимог Закону України «Про вищу 

освіту» 2014 р. із запровадженням освітньо-наукового ступеня доктора філософії, 

Постанови КМУ № 261 від 23.03.2016 про «Порядок підготовки здобувачів вищої освіти 

ступеня доктора філософії і доктора наук».  

Метою ОНП є підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів вищої 

кваліфікації, які мають необхідні компетентності для самостійної роботи в сфері науки і 

освіти, здатні розв’язувати комплексні проблеми в галузі біології для оцінки загальних 

закономірностей будови і функціонування біологічних систем різного рівня організації, їх 

взаємодії з навколишнім середовищем, реакції за різних умов існування; для професійної 

та/або дослідницької інноваційної діяльності, що передбачає глибоке переосмислення 

наявних та створення нових цілісних знань, здатні до інноваційної діяльності та 

конкурентоспроможних на сучасному внутрішньому та міжнародному ринку праці, а 

також викладацької роботи у закладах вищої освіти.  

Профіль освітньої програми зі спеціальності 091 Біологія ретельно продуманий з 

практичним спрямуванням на інноваційні тенденції сучасної біології.  

Підготовка налаштована на формування і розвитку професійних компетентностей 

фахівця вищої кваліфікації за спеціальністю 091 «Біологія». Освітньо-наукова програма 

має академічну та прикладну орієнтацію, які спрямовані на створення нових технологій 

та/або методів аналізу в галузі біологія, що матимуть широке практичне застосування. 

В освітньо-науковій програмі логічно презентовані головні компоненти як загальної 

підготовки, так і професійної (обов’язкові та вибіркові). Фахові компетентності, що 

передбачені у програмі та результати навчання забезпечують високий рівень професійної 

підготовки аспірантів, сприяють широкому діапазону їх професійної діяльності та високій 

конкурентоспроможності на ринку праці.  

Ефективність освітнього процесу забезпечується його логічною побудовою, чітко 

продуманою та збалансованою структурою програми, раціональним поєднанням 

теоретичного навчання, практичної підготовки та самостійної роботи. Методи навчання та 

оцінювання знань здобувачів третього рівня вищої освіти за спеціальністю 091 «Біологія» 

повністю відповідають законодавчим актам України. Унікальність даної ОНП полягає у 

комплексному та системному підході у підготовці докторів філософії разом із 

індивідуальною траєкторією власного наукового дослідження (дисертації). Вважаю, що 

освітньо-наукова програма «Біологія» для здобувачів третього рівня вищої освіти за 

спеціальністю 091 «Біологія» Дніпровського національного університету імені Олеся 

Гончара відповідає всім вимогам Закону України «Про вищу освіту» та може бути 

рекомендована до впровадження. 

Бажано б було перелік компонент освітньої складової програми презентувати не у 

вигляді таблиці, а вигляді схеми. 

 


