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РЕЦЕНЗІЯ -  ВІДГУК 
на освітньо-наукову програму «Біологія» третього (освітньо-наукового) рівня 

вищої освіти за спеціальністю 091 Біологія галузі знань 09 Біологія 
кваліфікації: доктор філософії з біології 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Освітньо-наукова програма «Біологія», розроблена в Інституті біології, хімії 
та біоресурсів Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 
передбачає підготовку фахівців ступеня вищої освіти «доктор філософії» за 
спеціальністю 091 Біологія. Її метою є підготовка фахівців, здатних розв’язувати 
комплексні проблеми біології, фахівців, що володіють дослідницько- 
інноваційними навиками та здатністю до виконання оригінальних наукових 
досліджень, а також підготовки та захисті дисертаційної роботи.

Програма орієнтована на підготовку фахівців із таких напрямків біології, як 
біохімія, молекулярна генетика, ботаніка та грунтознавство, охоплюючи науково- 
дослідні роботи фундаментального та прикладного характеру, що використовують 
інноваційні підходи при дослідженні біологічних систем на різних рівнях їх 
організації.

Особливістю освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії з 
біології є опанування освітньою складовою впродовж першого року підготовки. 
Обсяг освітньої складової ОНП відповідає існуючим вимогам щодо кількості 
кредитного наповнення ЄКТС. Програма містить обов’язкові та вибіркові 
дисципліни. До обов’язкових входять дисципліни загальної, професійної та 
практичної підготовки. Вибіркові дисципліни, які забезпечують набуття 
здобувачами основних фахових компетентностей, сформовані у два вибіркових 
блоки. Співвідношення кількості кредитів ЄКТС, відведених на опанування 
освітніх компонентів програми відповідає вимогам діючого законодавства. Перелік 
програмних компетентностей випускника корелює з описом відповідного 
кваліфікаційного рівня НРК. Нормативний зміст підготовки здобувача вищої освіти 
сформульований у термінах результатів навчання.

У програмі наведена форма атестації здобувача вищої освіти та вимоги щодо 
її проведення, а також посилання на нормативні документи Чернівецького 
національного університету імені Юрія Федьковича, в яких прописані принципи та 
процедури розроблення, затвердження, моніторингу, періодичного перегляду та 
забезпечення її якості.

Зважаючи на вище зазначене, вважаю, що освітньо-наукова програма 
«Біологія» підготовки фахівців ступеня вищої освіти «доктор філософії» за 
спеціальністю 091 Біологія відповідає основним критеріям підготовки фахівців 
третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти і заслуговує на її реалізацію.
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