
ДИСЦИПЛІНИ 

Код та найменування спеціальності 091 Біологія 

Спеціалізації Мікробіологія, вірусологія, біотехнологія  

Освітня програма 091 Біологія 

Форма навчання денна 

Загальний обсяг у кредитах Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи та строк 

навчання 50 кредитів ЕКТС, 4 роки 

Навчальний план, затверджений Вченою радою «27» вересня 2016 року, протокол № 6. 

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання другий освітній рівень (магістр) 

Мова викладання: українська 

Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 
Програмні результати навчання Найменування навчальних 

дисциплін, практик 
Блок 1. Цикл загальної підготовки 

1.1.1. Здатність використання 

іноземної мови при спілкуванні з 

академічним товариством та 

громадськістю 
1.1.2. Володіти навичками усної і 

письмової презентації результатів 

власних досліджень іноземною 

мовою. 
1.1.3. Описувати результати 

наукових досліджень у фахових 

публікаціях тощо  

Використовувати сучасні 

інформаційні джерела 

національного та міжнародного 

рівня для оцінки стану вивченості 

об‘єкту досліджень і актуальності 

наукової проблеми. 
Володіти комунікативними 

навичками на рівні вільного 

спілкування 

«Іноземна мова професійного 

спрямування для підготовки 

аспірантів до рівня Загально-

європейського стандарту С1» (8 

кредитів ЄКТС (240 год.), 1,2 

семестр) 

Відповідальний: Центр наукових 

досліджень та викладання 

іноземних мов НАН України 

(Розпорядження Президії НАН 

України від 30.05.2016 р. № 328) 
1.2.1. Здатність до освоєння і 

системного аналізу та синтезу 

через наукове сприйняття і 

критичне осмислення нових знань 

в предметній та межпредметних 

галузях. 
1.2.2. Здатність до критичного 

аналізу і креативного синтезу 

нових ідей, які можуть сприяти в 

академічному і професійному 

контекстах технологічному, 

соціальному та культурному 

прогресу суспільства, базованому 

на знаннях. 

Знати: теорію і методологію 

системного аналізу; 
знати завдання та принципи 

системного підходу, етапи 

застосування системного підходу 

при дослідженні процесів і систем; 
вміти використовувати принципи 

системного підходу при вирішенні 

наукових завдань; 
вміти реалізовувати методологію 

системного аналізу в сфері 

біологічних наук. 

Філософія науки та культури 

(6 кредитів ЄКТС (180 год.), 1,2) 
Відповідальний: Центр 

гуманітарної освіти НАН України 

(Розпорядження Президії НАН 

України від 30.05.2016 р. № 328) 

1.3.1. Усвідомлювати такі поняття 

як «наука», «наукове досліджен-

ня», дотримуватись вимог щодо 

виконання наукових досліджень. 
1.3.2. Компетентності щодо 

методологій та методів наукового 

дослідження. 

Знати: задачі науки, класифікації 

наук та наукових досліджень 
Вміти визначати здатність до 

понятійного мислення  
Знати: історію розвитку методів 

рішення творчих задача, основні 

методи організації наукового 

пізнання, загальні методи 

емпіричних та теоретичних 

досліджень 
Вміти: застосовувати метод 

креативного вирішення задач 

«Методологія, організація та 

технологія наукових досліджень» 
(2 кредитів ЄКТС (60 год.), 2 

семестр 1) 
Відповідальний: 

Відділ фізіології промислових 

мікроорганізмів 
(д.б.н., ст.н.с. О.М. Громозова, 

науковий керівник аспіранта/ 

здобувача) 



1.3.3. Поняття щодо основних 

етапів та стадій виконання 

науково-дослідної роботи 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.3.3. Набуття компетентностей 

щодо представлення та узагаль-

нення наукових результатів 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.3.4. Розуміння значення етичного 

кодексу вченого та авторського 

права при проведенні наукових 

досліджень та презентації їх 

результатів  
 

 
1.3.5. Здатність працювати з 

сучасними наукометричними 

платформами, бібліографічними і 

реферативними базами даних. 

Знати системи та алгоритми 

пошуку інформації в Інтернеті 
Вміти визначати актуальність та 

сформулювати мету досліджень, 

здійснювати пошук, накопичення 

та обробку наукової інформації, 

планувати і визначати методи 

дослідження, фіксування первин-

них даних, їх обробка оформлення 

результатів. 
Оволодіти навичками підготовки 

запитів на виконання наукових 

досліджень, звітів, отримати 

початкові знання щодо ведення 

наукової документації (тематичні 

та робочі плани, облікові та 

реєстраційні картки тощо) 
Вміти проводити наукову дис.-

кусію, доводити результати влас-

них досліджень до широкої науко-

вої громадськості, зробити наукову 

доповідь 
Знати правила оформлення 

наукових статей, тез, оглядів 

літератури, презентацій 
Оволодіти: технікою написання 

тексту при підготовці й оформ-

ленні публікації автореферату, 

рецензуванні публікацій, проектів 

тощо 

Дотримуватись етичних норм 

вченого, враховувати авторське 

право та норми академічної 

доброчесності при проведенні 

наукових досліджень, презентації 

їх результатів та у науково-

педагогічній діяльності. 
Знати: Зміст і порядок розрахунків 

основних кількісних науко-

метричних показників ефектив-

ності наукової діяльності (індекс 

цитування, індекс Гірша (h-індекс), 

імпакт-фактор (ІФ, або ІF)), 

наукометричними платформами. 
Знати: правила роботи з сучас-

ними бібліографічними і рефе-

ративними базами даних 

 

2. Цикл професійної підготовки 
Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 
Програмні результати навчання Найменування навчальних 

дисциплін, практик 
2.1.1. Володіти новітніми знаннями 

щодо будови мікроорганізмів, 

особливостей росту та методів 

культивування; різноманітності 

форм існування, їх ролі у кру-

гообігу речовин у природі, номен-

клатури; особливостей живлення; 

відношення до абіотичних фак-

торів довкілля, участі мікроорга-

Знати: основні принципи будови, 

різноманіття, ролі у колообігу ре-

човин в природі та вкладі у функ-

ціонування біогеоценозів 
Вміти: продемонструвати високий 

рівень теоретичної і практичної 

підготовки щодо уявлень про світ 

мікроорганізмів з урахуванням 

класичних та сучасних відомостей 

«Мікробіологія» 
(3 кредити ЄКТС (90 год.), 3,4 

семестр) 
Відповідальний: 

Відділ фізіології і систематики 

мікроміцетів (д.б.н., ст.н.с. Тугай 

Т.І.) 



нізмів у біогеохімічних процесах; 

особливості взаємодії мікроорга-

нізмів з рослинним та тваринним 

світами, мікробіоти організму 

людини та її значення 

у цій галузі біології, розкрити зако-

номірності існування найдавніших 

форм життя на Землі та розкрити 

роль мікроорганізмів як у біосфері, 

так і їх прикладне значення у 

життєдіяльності людини.  
2.1.2. Орієнтуватися у сучасних 

теоріях походження вірусів, прин-

ципах класифікації вірусів і основ-

них етапах розвитку вірусології; 

володіти знаннями щодо молеку-

лярних механізмів взаємодії вірусів 

з макроорганізмом; знати чинники 

патогенності вірусів та основи про-

філактики вірусних інфекцій; вико-

ристовувати в роботі довідкову, на-

вчальну літературу, знаходити інші 

джерела інформації і працювати з 

ними 

Знати: молекулярні основи репро-

дукції вірусів, патогенезу вірусних 

інфекцій, структурні, біохімічні та 

біофізичні властивості вібріонів 
 
Вміти: проводити діагностування 

збудників вірусних інфекцій; засто-

совувати сучасні підходи щодо 

вивчення вірусних інфекцій та ін-

терпретувати отримані результати; 

виявляти зміни метаболізму та сиг-

нальних систем інфікованих орга-

нізмів. 

«Вірусологія» 
(3 кредити ЄКТС (90 год.), 3,4 

семестр) 
Відповідальний: 

Лабораторія вірусів рослин (д.б.н., 

ст.н.с Щербатенко І.С., к.б.н., 

ст.н.с. Кириченко А.М.) 

2.1.3. Глибоке розуміння законо-

мірностей поширення мікроорга-

нізмів у довкіллі, їх ролі в перебігу 

мікробіологічних процесів у різних 

екосистемах. Знання фізіолого-біо-

хімічних властивостей мікроорга-

нізмів, основ управління їх росто-

вою і біохімічною активностями. 

Уявлення про існуючі мікробні 

біотехнології, їх застосування для 

покращення стану довкілля, його 

захисту від забруднень. Розуміння 

ролі мікробних технологій для 

сільського господарства, 

промисловості, медицини та інших 

сфер народного господарства 

Знати основи селекції високо-

активних штамів, основі принципи 

створення мікробних біо-

технологій, підходи до управління 

мікробними процесами. 
Володіти навичками мікробіо-

логічної роботи, виділення мікро-

організмів, ідентифікації та селек-

ції, дослідження їх властивостей, 

управління ростовою та 

біохімічною активністю, створення 

мікробних біотехнологій. 

Мікробна біотехнологія. 
(3 кредити ЄКТС (90 год.), 3,4 

семестр) 
Відповідальний: 

Відділи фізіології промислових 

мікроорганізмів та 

мікробіологічних процесів на 

твердих поверхнях 
(д.б.н., проф., академік НАН 

України Підгорський В.С., д.б.н., 

проф. Курдиш І.К.) 

ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВІЛЬНИМ ВИБОРОМ АСПІРАНТА 
2.2.1. Компетентність у теоретич-

них засадах екології мікроорганіз-

мів у ґрунтових, водних і повітря-

них середовищах, ролі 

мікроорганізмів у біогеохімічних 

процесах у природних, 

антропогенних і техногенних 

екосистемах 

Знати: концептуальні засади форму-

вання і функціонування мікробних 

угруповань у різних екосистемах. 

Вміти: застосовувати мікробіо-

логічні, молекулярно-біологічні, 

біохімічні, фізико-хімічні, стати-

стичні методи для вивчення еколо-

гії мікроорганізмів, виділяти з при-

родних середовищ, ідентифікувати 

та вивчати фізіолого-біохімічні 

 властивості мікроорганізмів різних 

систематичних груп, ставити та 

інтерпретувати модельні 

експерименти для вивчення впливу 

різних екологічних факторів на 

мікробні угруповання і окремі тест-

культури. 

Екологія мікроорганізмів 
(2 кредити ЄКТС (60 год.), 5 

семестр) 
Відповідальний: 

Відділ загальної та ґрунтової 

мікробіології (д.б.н., проф., член-

кор. НАН України Іутинська Г.О., 

к.б.н., ст.н.с. Білявська) 

2.2.2. Наявність знань щодо 

термодинамічного обґрунтування 

існування екстремофільних 

мікроорганізмів та створення 

новітніх природоохоронних 

біотехнологій 

Знати: основні принципи термо-

динамічних розрахунків для об-

ґрунтування теоретичних основ 

можливості існування екстремо-

фільних мікроорганізмів у природ-

них та техногенних екосистемах. 

Екстремофільні мікроорганізми 
(2 кредити ЄКТС (60 год.), 5 

семестр) 
Відповідальний: 

Відділ біології екстремофільних 

мікроорганізмів (д.т.н., проф. 



Закономірності поширення та роз-

витку екстремофільних мікроорга-

нізмів у природних і техногенних 

екосистемах. Теоретичні основи 

розвитку мікроорганізмів у присут-

ності токсичних металів, що відріз-

няються за спектром токсичної дії 

(метали-окисники, метали-замісни-

ки, комбінованої дії). Теоретичні 

основи розвитку мікроорганізмів у 

присутності органічних ксенобіо-

тиків (р-нітрохлорбензол). Пер-

спективи використання екстрено-

фільних мікроорганізмів у приро-

доохоронних та біоенергетичних 

технологіях (отримання енерго-

носіїв Н2, СН4, біопаливо, тверде 

паливо). 

Вміти: застосовувати термоди-

намічні розрахунки для прогнозу-

вання росту мікроорганізмів у 

екстремальних умовах; використо-

вувати теоретичні знання для виді-

лення та застосування комерційно 

перспективних екстремофільних 

мікроорганізмів для створення 

новітніх біотехнологій. 

Таширев О.Б.) 

2.2.3. Наявність коректних знань 

щодо біохімічних та молекулярних 

основ структури і функції 

мікробної клітини та її складових 

частин 

Знати: структурну організацію 

клітин різних таксономічних груп 

мікроорганізмів, біохімічну 

характеристику основних 

молекулярних компонентів 

клітини: білків, вуглеводів, ліпідів, 

нуклеїнових кислот, основні 

процеси їх синтезу та розпаду, 

процеси регуляції синтезу ензимів 
Вміти: застосовувати методи 

визначення компонентів клітин, їх 

хімічної характеристики, 

ідентифікації ензимів і їх 

активності в експериментальних 

дослідженнях 

Біохімія мікроорганізмів 
(2 кредити ЄКТС (60 год.), 5 

семестр) 
Відповідальний: 

Відділ біохімії мікроорганізмів 

(д.б.н., проф. Варбанець Л.Д., к.б.н. 

Дзюблюк Н.А.) 

2.2.4. Володіти глибокими обґрун-

тованими знаннями в галузі мікро-

біології. Знати історію відкриття 

антибіотиків, їх класифікацію, ме-

ханізми дії, механізми розвитку 

стійкості мікроорганізмів до анти-

біотиків різної хімічної структури, 

підходи щодо попередження 

розвитку антибіотикорезистент-

ності і розповсюдження штамів 

мікроорганізмів з множинною 

стійкістю до антимікробних 

препаратів. 
Володіти сучасними знаннями в 

галузі пробіотичних препаратів. 

Знати міжнародні вимоги щодо 

оцінки пробіотичних штамів і пре-

Володіти концептуальними та 

методологічними знаннями щодо 

антибіотиків як препаратів 

протимікробної дії, підходів щодо 

вибору препаратів для 

емпіричного, етіотропного та 

післяопераційного використання.  
Вміти: використовувати різні 

методи визначення чутливості 

мікроорганізмів до антибіотиків, 

аналізувати рівні і профілі антибіо-

тикорезистентності мікроорганіз-

мів різних таксономічних груп з 

використанням комп’ютерної 

програми WHONET, прогнозувати 

зміну чутливості мікроорганізмів 

до антибіотиків. 

Антибіотики і пробіотики 
(2 кредити ЄКТС (60 год.), 5 

семестр) 
Відповідальний: 

Відділ антибіотиків (д.м.н., проф. 

Авдєєва Л.В., д.б.н., ст.н.с. 

Сафронова Л.А.) 



паратів на їх основі, класифікацію 

препаратів та механізми їх лікува-

льно-профілактичної дії. Володіти 

глибокими обґрунтованими знан-

нями щодо біологічних властиво-

стей препаратів та різних аспектів 

їх взаємодії з макроорганізмом 

Вміти: використовувати знання 

щодо пробіотиків при оцінці 

безпеки і ефективності препаратів 

для корекції мікроекологічних 

порушень кишечника при різних 

патологічних процесах в організмі 

2.2.5. Володіти глибокими 

знаннями в галузі молекулярної 

генетики бактерій і їх автономних 

генетичних елементів. Розуміти 

ключові поняття і закони 

молекулярної генетики – 

ортологічні і паралогічні гени, 

генетичні маркери; геноміка, 

метагеноміку, протеоміка, 

молекулярно-генетична організація 

бактеріальних хромосом.  

Знати і розуміти основні напрям-

ки сучасної молекулярної генетики 

мікроорганізмів: пряма та реверсна 

генетика, сучасне уявлення про 

фенотип і генотип  
Вміти: визначати організацію генів 

і геномів in silico, проводити оцін-

ку філогенетичної спорідненості 

між бактеріями, застосовувати 

модельні об’єкти та досліди для 

вивчення мікроорганізмів in situ 

Молекулярна генетика і 

мікробіологія 
(2 кредити ЄКТС (60 год.), 5 

семестр) 
Відповідальний: 

Відділи генетики мікроорганізмів і 

молекулярної генетики 

бактеріофагів (д.б.н., проф., член-

кор. НАН України Мацелюх Б.П., 

д.б.н., ст.н.с., член-кор. НАН 

України Товкач Ф.І.) 
2.2.6. Володіти обґрунтованими 

знаннями щодо збудників бакте-

ріальних хвороб сільськогосподар-

ських культур, їх шкодочинністю 

та методами захисту рослин від 

збудників бактеріозів 

Знати: Методологічні основи вияв-

лення збудників бактеріальних хво-

роб рослин, взаємовідносини в си-

стемі патоген-рослина, методи ви-

значення біологічних властивостей 

та ідентифікація збудників хвороб 

на родовому та видовому рівні. 
Вміти: Демонструвати знання що-

до симптомів бактеріальних хво-

роб, які спричинюють збудники 

різних видів на рослинах, знати 

спеціалізацію збудників хвороб, 

визначати їх патогенні та біологіч-

ні властивості 

Фітопатогенні бактерії 
(2 кредити ЄКТС (60 год.), 5 

семестр) 
Відповідальний: 

Відділ фітопатогенних бактерій 

(д.б.н., проф., акад.. НААН України 

Патика В.П., д.б.н., ст.н.с. Пасічник 

Л.А.) 

2.2.7. Знання загальної характе-

ристики представників царства 

Грибів, зокрема їх морфологічних 

особливостей, генетичного апара-

ту, систем розмноження та дифе-

ренціації клітин, екології. Знання 

основ та принципів сучасної 

систематики представників цього 

царства. 
Компетентність у питаннях 

культивування чистих культур та 

ростових характеристик грибів. 
Наявність глибоких знань щодо 

фізіологічно активних метаболітів 

грибів та галузей їх практичного 

застосування. 

Знати: основні поняття мікології 

та методологічні підходи до вив-

чення грибів у природних умовах 

та в лабораторному експерименті. 
Вміти: демонструвати знання що-

до морфологічних структур грибів, 

вміння роботи з чистими культу-

рами, застосовувати методики для 

дослідження їх фізіології та  
виділення метаболітів. 

Основи мікології 
(2 кредити ЄКТС (60 год.), 5 

семестр) 
Відповідальний: 

Відділ фізіології і систематики 

мікроміцетів (д.б.н., ст.н.с. 

Курченко І.М., к.б.н. Циганенко 

К.С.) 

2.2.8. Наявність глибоких 

обґрунтованих знань щодо вірусів 

людини та тварин, їх 

таксономічного положення, 

взаємовідносин з макроорганізмом 

і їх ролі в розвитку інфекційних і 

епідеміологічних процесів 

Знати: сучасне систематичне поло-

ження вірусів людини і тварин, їх 

молекулярно-біологічні характер-

ристики, патогенез та основні під-

ходи до їх ідентифікації, виділення 

та вивчення. 
Вміти: демонструвати знання що-

до ДНК- та РНК-вмісних вірусів 

людини та тварин, особливостей їх 

репродуктивного циклу; знати 

основні in vіtro та in vivo моделі 

Віруси людини і тварин 
(2 кредити ЄКТС (60 год.), 5 

семестр) 
Відповідальний: 

Відділ репродукції вірусів 
(к.б.н. Загородня С.Д.) 



для їх вивчення 
2.2.9. Володіти знаннями щодо 

основних принципів класифікації 

вірусів рослин; знати молекулярні 

основи взаємодії вірусів з 

клітинами рослин;мати глибокі 

обґрунтовані знання щодо перебігу 

інфекційних процесів в рослинах-

хазяях; володіти сучасним рівнем 

знань щодо факторів і чинників 

вірусостійкості рослин; 

використовувати знання та 

навички, одержані під час 

вивчення спеціальних дисциплін у 

подальшій трудовій та навчальній 

діяльності 

Знати: основні властивості пред-

ставників найбільш розповсюдже-

них шкодочинних родин вірусів 

рослин, а також основні гіпотези 

про природу походження та еволю-

цію вірусів рослин. 
Вміти: володіти біохімічними, біо-

фізичними, методами лабораторної 

діагностики та біотехнологічними 

методами отримання вірусостійких 

рослин 

Віруси рослин (2 кредити ЄКТС 

(60 год.), 5 семестр) 
Відповідальний: 

Лабораторія вірусів рослин (д.б.н., 

проф. Коваленко О.Г.) 

2.2.10. Здатність до аналізу науко-

вих даних, спираючись на останні 

досягнення фагової класифікації, 

генетики, геноміки, протеоміки та 

метагеноміки; розуміння сучасних 

тенденцій в практичному 

застосуванні бактеріофагів 

Знати: основи сучасної класифіка-

ції бактеріофагів та необхідні умо-

ви для визначення нового фагового 

виду; основні парадигми фагової 

генетики, структурної біології та 

екології; останні досягнення та су-

часні тенденції в дослідженні взає-

модії фаг-клітина на клітинному та 

популяційному рівні; стратегії 

створення та генетику основних 

молекулярно-біологічних інстру-

ментів на основі фагів; стратегії 

аналізу фагового геному, протеому 

та метагеному; досягнення та за-

стереження у використанні бакте-

ріофагів в медицині та інженерних 

нанотехнологіях 
Вміти: Орієнтуватись у базі даних 

GenBank, анотувати фаговий геном 

(частково)  

Віруси бактерій (2 кредити ЄКТС 

(60 год.), 5 семестр) ( 
Відповідальний: 

Відділ молекулярної генетики 

бактеріофагів 
(д.б.н., ст.н.с., член-кор. НАН 

України Товкач Ф.І., к.б.н. 

Кушкіна А.І.) 

2.2.11. Володіти знаннями стосов-

но фундаментальних основ регу-

ляції розвитку імунної відповіді за 

різних інфекційних та неінфекцій-

них захворювань, перебіг яких су-

проводжується порушенням си-

стеми імунітету, за допомогою 

препаратів інтерферонів та інших 

імуномодуляторів 

Знати механізми розвитку імунної 

відповіді за різних інфекційних та 

неінфекційних захворювань; прин-

ципи регуляції імунної відповіді за-

лежно від типів патологічних ста-

нів імунної системи; сучасні 

класифікації імуномодуляторів за 

походженням і механізмом дії; 

інтерферонів та їх індукторів; ме-

ханізм дії, а також основні біоло-

гічні ефекти інтерферонів за норми 

та різних патологічних процесів; 

основні принципи застосування 

препаратів інтерферонів та інших 

імуномодуляторів для корекції си-

стеми імунітету за різних патоло-

гічних процесів; методичні підходи 

до дослідження показників 

імунореактивності організму та 

принципи інтерпретації імунограм. 
Демонструвати знання механізмів 

розвитку імунної відповіді за різ-

них інфекційних та неінфекційних 

Інтерферон і імуномодулятори (2 

кредити ЄКТС (60 год.), 5 семестр) 
Відповідальний: 

Відділ проблем інтерферону і 

імуномодуляторів (д.б.н., проф., 

член-кор. НАН України Співак 

М.Я., д.б.н., ст.н.с. Лазаренко Л.М.) 



захворювань; класифікації інтер-

феронів та інших імуномодуля-

торів, механізмів їх дії; принципів 

регуляції імунної відповіді за різ-

них патологічних процесів, перебіг 

яких супроводжується порушенням 

системи імунітету, за допомогою 

препаратів інтерферонів та інших 

імуномодуляторів. 
Вміти: аналізувати характер роз-

витку імунної відповіді за різних 

інфекційних та неінфекційних 

захворювань; прогнозувати вплив 

інтерферонів та інших імуномоду-

ляторів з їх кофакторами, агоніс-

тами та антагоністами на перебіг 

патологічних процесів; використо-

вувати принцип індивідуального 

підходу до розробки рекомендації 

стосовно застосування препаратів 

інтерферонів та інших імуномоду-

ляторів для корекції системи імуні-

тету із урахуванням основних типів 

патологічних станів імунної 

системи 
Блок 3. Практична підготовка 

3.1. Компетентність у основах 

педагогічної діяльності щодо 

організації та здійснення 

освітнього процесу, навчання, 

виховання, розвитку і професійної 

підготовки студентів до певного 

виду професійно-орієнтованої 

діяльності 

Знати: структуру вищої освіти в 

Україні; знати та вміти 

використовувати законодавче та 

нормативно-правове забезпечення 

вищої освіти; знати специфіку 

професійно-педагогічної діяльності 

викладача вищої школи; знати та 

вміти: використовувати сучасні 

засоби і технології організації та 
здійснення освітнього процесу; 
Розробити оригінальний 

практичний курс для студентів з 

фахової дисципліни, враховуючи 

сучасний стан наукових знань та 

особисті дослідницькі навички. 
Вміти доступно, на високому 

науковому рівні доносити сучасні 

наукові знання та результати 

досліджень до професійної та 

непрофесійної спільноти. 
Вміти координувати роботу 

дослідницької групи, вміти 

організовувати колективну роботу 

та керувати людьми 

Науково-педагогічна підготовка 

(1 кредит ЄКТС (30 год., 7семестр) 
Відповідальний: 

Адміністративно-управлінський 

відділ (служба вченого секретаря, 

відповідні наукові відділи (к.б.н. 

Андрієнко О.В., керівники 

аспірантів) 
Здійснюється на підставі договорів 

про науково і творче 

співробітництво з Вищими 

навчальними закладами України, 

зокрема 
- Київський національний 

університет імені Тараса 

Шевченка; 
- Національний технічний 

університет України «Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського» (НТУУ «КПI»); 
- Національний університет 

харчових технологій. 
- Одеський національний 

університет ім. І.І. Мечникова 

 


