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t!.&одо ocBiTH ьо-науttФ tsOii п ро граiм pl tt l'tr prlt лtэт ;rдвш а блшл оrfrl;t :*

пiдготовки дOкторfrв фýлософiТ за сlлецiалl;,жfrстнr fiýfi, Бiол*лгiя,

ще веалiзу€ться у КПl frпл. firорп (iiкоlэсьutогr,л

IIрограма, розраблена фахiвцяллиr l{11 iM. гt:,рiя Сit<ilрсi)i{огэ, лл;зё на

пiдготовку, доктсрiв фiлософ,i[ з HayKoE|O-M{iTo,,},4l. ни)i Tai нэ!,ко[}сr-I,}рактичних

аспекl,iв бiологiчноТ HayKl,t, зOкрt}мз з бiотэхнr:пс,гiТ. Т'акиr,i гtiдl<i,t1 вiдlповiдаtэ

MiciT та стратегiТ унiверситету -- f!,т,trз:э,j2|Ь|ц.у!!.r,|1i}i!.1*,,{=t"ll!i}.1;.:*1||9}нr,.

Эсвiтня складова прOграfultt мiстить кr-l]цгlt,нl:lлl,гl4, liцо гtiдгlсlвiдtан:ть як за

фундамен,тальну, так i приклад}lу пiдгrэгоtiitу :}цl;l$1дguLliв i,,l таt.lиlt напрямкiв

бiологiчноТ науки як бiохilи!яt, мсl.лекуляt)t.l; 5io,1c:lt,!я, ц!/tт0l10гiя. ;i,начцла увага

придi,пяеться й формуванню загагlьнOнауко*их }iоlлгlет*I-i,гнос:теi;t ;лспiрантiв.

Важливими аспектаtии уьtiв.альностi пpOгl:!:llrllz,l € не тл.пьtсt4 Гi irрикладниii

та мirндисциплiнарний характер, 1 й мо*l,гtь,lвit:,хь |]иt(,Gрi'lс,l,ёi[i]ня fi/l€lте})iально*

технiчноТ бази органiзацiй-партrrерiв iз L]!,1cr}a 1-1зllцрз"-.,сiослiiдlнt,lх та 1-1ayKoBo-

виробничих устансв (згiднсl вiдповiдr-lи;,t доl,сrвr:lрiЕl прс спiвпрацrо). Така

сlрганiзацiя освiтньо-науковOго пl]оцrэсr/ 
'щt}:iвс},/iя{:] 

Еt1,1ко|эис,гOв\rg;;1,ц бiльший
арсеНi]Л r\л€тор,iв дослiджеt-tь T,i] проЕlод,l"1ти ii"tl,:энсивниЙi *бпдiгt iдеями iз

L(олегаlми з iнших наукOtsих \lcT.l}-,!oB та KCI\,lЁpt-,iiiHylx л{Oмпанiй, lliдвиlцуючи
ефектt.lвнir:ть та якiсть пiдготсlвкиt,здобуваrlirз.

Ми F{е ма€мо критичl{Их заува}+(ень до пtritlграlии, laKE rll с,гаrlили пil1

cYMHiB ij Сtлстемнiсть. Разом iз з-имt, вван(;.(lдл(l з;l дtrr:r_qi;гlьнв Енiе::ти,цекiлька

УТОЧНеНЬ ДО РОЗдiлУ i. кГiрофi.llь ос:вiт1-1iэ(}l' гlроt,раtlлиll:,. Т;ак" i"ir)и рr,э:зкритгi

предмiетнс:Т областi доцiльно навести теэрегиLlшлрttй :зlиiс,г г,lЁ}елllчетrtоТ областi.
[_[e оссlбливо ва)+ииво, оскi,tiьки t{зрззi t-telи;ac з,згЕl{]рд,жеl{сг{] стаl-jдарrу вищоТ

освiти для пiдготовки докторiв фir:ососРil заl t;tlеч,iалtэнiс;l-ю r_}9l Бiологiя.
Керуtс,чись мiжнародноЮ прак,I 4кою,цt.lцiлtьно,rри форпtyванt*i Iнсilормацiт

щодо прlидатностi випускникiв до r]р;tцев]lаlttiт1, BaFl}.lrl "га подальшог61
НаВЧаl{НЯ 3аЗНаЧИТИ МСЖлИВiсть участi у гiсlст,доктс)i]ських п|э,эгрёlvliзх.
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Рецензiя
на ocBiTHbo-HayкoBy програму <<Прикладна бiологiя>>

пiдготовки здобувачiв третього (освiтньо-наукового) рiвня вищоi освiти
за спецiальнiстю 091 Бiологiя (КПI iM. Iгоря Сiкорського)

Метою освiтньо-науковоi програми (ОFШ) с пiдготовка професiонала

Здатного вирiшувати комплекснi проблеми в галузi прикладноI бiологiТ, що

передбачае глибоке переосмислення наявних та формулювання нових

компетентностей щодо принципiв модифiкацii природних та створення

штУчних бiологiчних систем, а також регуляторних механiзмiв у бiологiчних

системах та здiйснювати дослiдницько-iнновацiйну дiяльнiсть.
Подана на рецензуванюI ОНП е акту€Lльною сучасному рiвню розвитку

бiологiчноI науки. ОПН сфокусована на пiдготовку фахiвцiв для проведення

прикладних наукових дослiджень з бiологii. oKpiM цього, оПн мас

мiжДисциплiнарний характер. Щанi обставини) на нашу д}мку, визначають

унiкальнiсть освiтнъоТ програми.

Слiд звернути увагу й на iншi <<сильнi>> аспекти ОНП.

Що складу проектноТ групи входять представники рiзних груп

стеЙкхолдерiв: науково-педагогiчнi працiвники та здобувачi вищоi освiти

КШ iM. Iгоря Сiкорського, а також представник роботодавця - науковий

спiвробiтник ДУ <<Iнститут епiдемiологiI та iнфекцiйних хвороб

iM. Л.В. Громашевсъкого НАМН УкраiЪи>.

ОНП В раМках ocBiTHboi компоненти передбачас вивчення аспiрантами

ДВОХ ВИбiРКОВих дисциплiн, якi обираютъся здобувачами вiдповiдно до
власних уподобань.

ЗаГаЛОм ocBiTHi компоненти ОНП вiдповiдають BciM необхiдним

компетентностям вiдповiдно до Нацiональнот рамки квалiфiкацiй.

Вважаемо, що подана на рецензування ocBiTHbo-HayкoBa програма

<<Прикладна бiологiя>> може бути затверджена.

В.о. директора ДП <Державний науково-дослiдний
центр з проблем гiгiсни харчування МОЗ Украiни>>,
кандидат бiологiчних рший науковий спiвробiтник

валентина Соловйова
15.06.2020 р.



Рецензiя на ocBiTHbo-HayкoBy програму <<Прикладна бiологiя>

пiдготовки докторiв фiлософii за спецiальнiстю 091 Бiологiя

на базi КПt iM. Iгоря Сiкорського

OcBiTHbo-HayKoBa програма <Прикладна бiологiл> розроблена

проектною |рупою, до складу якоТ входять рiзнi зацiкавленi особи: науково-

педагогiчнi працiвники, спiвробiтник HayкoBoi установи та здобувач вищоi

освiти. Такий скJIад проектноi rруr", на нашу д}мку, е запорукою BpaxyвaнHя

iHTepeciB Bcix стейкхолдерiв при проектуваннi ocBiTHboi програми.

На нашу дfIику, при проектуваннi ocBiTHboi процрами враховано

cyracHi тенденцii розвитку бiологiчноi науки (з акцентом на молекуJIярну

бiотехнологiю), а також актуrtлънi вимоги законодавства щодо пiдготовки

здобувачiв вищоi освiти на третъому (ocBiTHbo-HayKoBoMy) piBHi.

Звертас на себе мiждисциплiнарний пiдхiд освiтнъо-науковоi процрами,

яка в рамках ocBiTHboi скJIадовоi передбачае оволодiння сучасними знаннями

та методами у га-пузi фундамента.пьноi бiологii (бiохiмiя, молекуjulрна

бiологiя, цитологiя), прикладноi бiологii (бiотехнологiя та бiоiнженерiя), а

також прикJIадноi екологii (екологiчна експертиза). На нашу думку, такий

пiдхiд пiдкреслюе унiкальнiсть ocBiTHbo-HayKoBoi програми <<Прикладна

бiологiя>>.

Не зважаючи на сl^ласний та iнновацiйний характер ocBiTHbo-HayKoBoi

програми <Прикладна бiологiя>> остання ще мас резерви до вдосконiulення.

C1..racHa бiологiя, медико-бiологiчнi науки та, особливо, бiотехнологiя та

бiоiнженерiя, не можугь розвиватися без використання iнновацiйних

iнформацiйних технологiй. На стику бiологiТ, медицини та iнформацiйних

технологiй вже давно сформовано такий сl^rасний напрям як бiолоziчна mа

меduчна iнформаmuка mа кiбернеmuка. Як вiдомо у КПI iM. Iгоря

Сiкорського вже давно сформована та успiшно функцiонуе вiдповiдна

наукова школа. Враховуючи наведене вище, вважасмо цiлком виправданим

уведення до перелiку ocBiTHix компонент програми (нормативнi чи вибiрковi



за формування у аспiрантiв

медичноi iнформатики та

Загалом, на нашу думку, представлена на рецензування ocBiTHbo-

наукова програма <Прикладна бiологiя> с цiлком с)л{асною та виваженою,

враховуе рiзнi аспекти сl^rасноi фундамента-rrьноi й прикладноi бiологii та

може буд" рекомендована до ухвzLтення.

Рецензент:

Начаrrьник вiддiлу

ТоВ <Лабвiта>

кандидат медич

кiбернетики.
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