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Мета програми 

забезпечити студентам здобуття знань, умінь та розуміння, що належать до 

галузі генетики та нададуть їм можливість виконувати професійну роботу 

самостійно; формування у випускників конкретних професійних 

компетентностей генетика за рахунок реалізації індивідуальних освітніх 

траєкторій, підсилення міждисциплінарності та інтегративності освіти та 

можливості трансформації окремих блоків відповідно до структури запитів 

роботодавців; підготовити випускників до успішного засвоєння 

складніших програм для наукових дослідників та розробників, викладачів, 

наукових менеджерів у бізнес структурах. 

 

Обсяг програми 

120 кредитів ЄКТС 

 

Нормативний термін навчання 

2 роки 

 

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за 

програмою, і вимоги до професійного відбору вступників. 

Базова вища освіта відповідного професійного спрямування (природничі 

науки) за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр і (або) спеціаліст. 

Абітурієнти повинні мати державний документ про освіту або (та) 

професійну підготовку встановленого зразка. Відбір здійснюється на 

конкурсній основі. При визначенні рейтингової позиції абітурієнта 

враховуються: середній бал диплому попереднього ступеню освіти, 

результати вступних іспитів (фахового та з іноземної мови). 

 

Результати навчання (компетентності), якими повинен оволодіти 

здобувач вищої освіти. 

Загальні:  

Гнучкість мислення. Набуття гнучкого способу мислення, який дозволяє 

зрозуміти та розв’язати проблеми та задачі, зберігаючи при цьому критичне 

ставлення до сталих наукових концепцій. 

Здатність до інноваційної діяльності. Здатність виявляти ініціативу, в тому 

числі у ситуаціях ризику, та брати на себе всю повноту відповідальності, 

здатність до пошуку рішень у нестандартних ситуаціях. 

Популяризаційні навички. Здатність провести усну презентацію та написати 

зрозумілу статтю за результатами проведених досліджень, а також щодо 

сучасних концепцій у генетиці для загальної публіки (не фахівців). 

Етичні установки. Досягнення необхідних знань та розуміння ролі генетики 

в суспільстві з метою адекватної роботи за майбутніми професіями та 

врахування впливу власної професійної діяльності на соціальні проблеми.  

 



Фахові:  

Глибокі знання та розуміння: здатність використовувати закони та принципи 

генетики у поєднанні із потрібними вищого рівня математичними 

інструментами для опису біологічних систем та процесів, що у них 

відбуваються, в тому числі за дії чинників різної природи. 

Розв’язання проблем. Здатність формулювати, аналізувати та синтезувати 

вирішення наукових проблем на абстрактному рівні шляхом декомпозиції їх 

на складові, які можна дослідити окремо в їх більш та менш важливих 

аспектах.  

Моделювання. Здатність будувати відповідні моделі біологічних систем 

(особливо їх генетичних складових) та процесів, досліджувати їх для 

отримання нових висновків та поглиблення розуміння природи. 

Комп’ютерні навички. Здатність розробляти алгоритм дій, який може бути 

реалізований у комп’ютерну модель, здатність впроваджувати нові 

комп’ютерні програми та використовувати існуючі. 

Комунікаційні навички. Здатність спілкуватися із колегами у галузі генетики 

щодо наукових досягнень як на загальному рівні, так і на рівні спеціалістів, 

здатність робити усні та письмові звіти, обговорювати наукові теми рідною 

та англійською мовами. 

Дослідницькі навички. Здатність формулювати (роблячи презентації або 

представляючи звіти) нові гіпотези та наукові задачі в галузі генетики, 

вибирати належні напрями та відповідні методи для їх розв’язання, беручи до 

уваги наявні ресурси. 

Уміння учитися. Здатність сприймати новоздобуті знання в галузі генетики 

та інтегрувати їх із уже наявними. Здатність фахово зорієнтуватися в певній 

вузькій області генетики, яка лежить поза межами вибраної спеціалізації. 

Застосування спеціалізованих знань. Здатність ефективно використовувати 

на практиці різні теорії в області навчання. 

Викладацькі навички. Здатність аналізувати методи, за якими викладацькі 

навички використовують на практиці, ефективно застосовуючи основні 

педагогічні концепції.  

Наставницькі та лідерські навички. Здатність бути наставником молодших 

колег у вдосконаленні дослідницької та викладацької майстерності. 

Навички аналізу та синтезу. Здатність аналізувати та формулювати висновки 

(діагноз) для різних типів складних управлінських задач у наукових 

установах. 

Застосування спеціалізованих знань. Здатність ефективно використовувати 

на практиці різні теорії в управлінні наукою та в галузі ділового 

адміністрування.  



Підвищення кваліфікації. Здатність виконувати літературний пошук джерел, 

які мають відношення до різних аспектів професійної діяльності та їх 

критично оцінювати. 

 

Перелік модулів (навчальних дисциплін і практик) за циклами підготовки 

(циклом соціально-гуманітарної підготовки, циклом фундаментальної 

підготовки, циклом фундаментальної, природничо-наукової та 

загальноекономічної підготовки, циклом професійної та практичної 

підготовки), логічна послідовність засвоєння модулів із зазначенням їхніх 

шифрів та кількості кредитів. 
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Назва навчальних дисциплін 

Кількість 

кредитів 

ECTS 

1. НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 

1.1 Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки  

ГСЕ1.1.01 

Методологія та організація наукових досліджень з основами 

охорони праці в галузі 3 

ГСЕ1.1.02 Методика викладання у вищій школі 3 

ГСЕ1.1.03 Психологія та педагогіка вищої школи 3 

ГСЕ1.1.04 Інтелектуальна власність 1 

ГСЕ1.1.05 Чинники успішного працевлаштування за фахом 1 

ГСЕ1.1.06 Глобальні проблеми сучасності 3 

  Усього за циклом 1.1 14 

1.2 Цикл фундаментальної підготовки (природничо - наукової)   

ПН1.2.01 Системна біологія 8 

ПН1.2.02 Генетика популяцій 4 

ПН1.2.02 Генетика поведінки 3 

  Усього за циклом 1.2 15 

1.3 Цикл професійної та практичної підготовки   

ПП1.3.01 Геноміка 4 

ПП1.3.02 Генетична та клітинна інженерія 4 

ПП1.3.03 Белково-нуклеїнові взаємодії 3 

ПП1.3.04 Педагогічна (асистентська) практика 6 

ПП1.3.05 Виробнича практика 6 

ПП1.3.06 Науково-дослідна практика 6 

ПП1.3.07 Виконання дипломної роботи та ії захист 24 

  Усього за циклом 1.3 53 

  Усього за нормативною частиною 82 

2. ДИСЦИПЛІНИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ СТУДЕНТА   

2.1 Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки   

ГСЕ2.1.01 Ділова іноземна мова за професійним спрямуванням 3 

ГСЕ2.1.02 Природоохоронна справа. Основи біоетики 4 

  Усього за циклом 2.1 7 

2.2 Цикл фундаментальної підготовки (природничо-наукової)   

ПН2.2.01 Біоінформатика 3 

ПН2.2.02 Сучасні методи аналізу даних та подання результатів 5 
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Усього за циклом 2.2 

 

8 

2.3 Цикл професійної та практичної підготовки   

ПП2.3.01 

С/К Медична генетика з основами медико-генетичного 

консультування/ Організація сучасної медико-генетичної 

лабораторії та основи патентування  3 

ПП2.3.02 С/К Генетика мікроорганізмів/ Екологічна генетика 3 

ПП2.3.03 

С/К Сучасні аспекти прикладної генетики/ Порівняльна 

цитогенетика тварин  5 

ПП2.3.04 С/К Епігенетика/ Регуляція активності геному 4 

ПП2.3.05 С/п Генетика тварин/ Генетика рослин 4 

ПП2.3.06 

С/п Цитогенетика тварин/ Методи оцінки генотоксичності 

матеріалів 4 

  Усього за циклом 2.3 23 

  Усього за вибірковою частиною 38 

  Загальна кількість 120 

 

Система атестації здобувачів вищої освіти. 

Захист дипломної роботи. 


