ɁɆȱɋɌ
1. ɉɊɈɎȱɅɖ ɈɋȼȱɌɇɖɈȲ ɉɊɈȽɊȺɆɂ .......................................................................... 5
2. ɉȿɊȿɅȱɄ ɄɈɆɉɈɇȿɇɌ ɈɋȼȱɌɇɖɈȲ ɉɊɈȽɊȺɆɂ ................................................ 9
3. ɋɌɊɍɄɌɍɊɇɈ-ɅɈȽȱɑɇȺ ɋɏȿɆȺ............................................................................. 9
4. ɇȺɍɄɈȼȺ ɋɄɅȺȾɈȼȺ .............................................................................................. 9
5. ɎɈɊɆȺ ȼɂɉɍɋɄɇɈȲ ȺɌȿɋɌȺɐȱȲ ɁȾɈȻɍȼȺɑȱȼ ȼɂɓɈȲ ɈɋȼȱɌɂ................. 11
6. ɆȺɌɊɂɐə ȼȱȾɉɈȼȱȾɇɈɋɌȱ ɉɊɈȽɊȺɆɇɂɏ ɄɈɆɉȿɌȿɇɌɇɈɋɌȿɃ
ɄɈɆɉɈɇȿɇɌȺɆ ɈɋȼȱɌɇɖɈȲ ɉɊɈȽɊȺɆɂ.......................................................... 11
7. ɆȺɌɊɂɐə ɁȺȻȿɁɉȿɑȿɇɇə ɉɊɈȽɊȺɆɇɂɏ ɊȿɁɍɅɖɌȺɌȱȼ ɇȺȼɑȺɇɇə
ȼȱȾɉɈȼȱȾɇɂɆɂ ɄɈɆɉɈɇȿɇɌȺɆɂ ɈɋȼȱɌɇɖɈȲ ɉɊɈȽɊȺɆɂ ...................... 11
8. ɆȺɌɊɂɐə ȼȱȾɉɈȼȱȾɇɈɋɌȱ ɄɈɆɉɈɇȿɇɌȱȼ ɉɊɈȽɊȺɆɂ
ɋɄɅȺȾɈȼɂɆ, ɓɈ ɉȿɊȿȾȻȺɑȺɘɌɖ ɇȺȻɍɌɌə ȺɋɉȱɊȺɇɌɈɆ
ɄɈɆɉȿɌȿɇɌɇɈɋɌȿɃ ȼȱȾɉɈȼȱȾɇɈ ȾɈ ɇȺɐȱɈɇȺɅɖɇɈȲ ɊȺɆɄɂ
ɄȼȺɅȱɎȱɄȺɐȱɃ.......................................................................................................... 12

4

1. ɉɊɈɎȱɅɖ ɈɋȼȱɌɇɖɈȲ ɉɊɈȽɊȺɆɂ
ɉɨɜɧɚ ɁȼɈ ɬɚ
ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ/
ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɭ
ɋɬɭɩɿɧɶ ɜɢɳɨʀ
ɨɫɜɿɬɢ ɬɚ ɧɚɡɜɚ
ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɦɨɜɨɸ
ɨɪɢɝɿɧɚɥɭ
ɐɢɤɥ/ɪɿɜɟɧɶ ȼɈ
Ɉɮɿɰɿɣɧɚ ɧɚɡɜɚ
ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ
Ɍɢɩ ɞɢɩɥɨɦɭ ɬɚ
ɨɛɫɹɝ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ
ɩɪɨɝɪɚɦɢ

1 – Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɬɟɯɧɿɱɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɍɤɪɚʀɧɢ
«Ʉɢʀɜɫɶɤɢɣ ɩɨɥɿɬɟɯɧɿɱɧɢɣ ɿɧɫɬɢɬɭɬ ɿɦɟɧɿ ȱɝɨɪɹ ɋɿɤɨɪɫɶɤɨɝɨ».
Ɏɚɤɭɥɶɬɟɬ ɛɿɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɿ ɛɿɨɬɟɯɧɿɤɢ.
Ɏɚɤɭɥɶɬɟɬ ɛɿɨɦɟɞɢɱɧɨʀ ɿɧɠɟɧɟɪɿʀ
ɋɬɭɩɿɧɶ – ɞɨɤɬɨɪ ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ
Ʉɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɹ – ɞɨɤɬɨɪ ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ ɡ ɛɿɨɥɨɝɿʀ
ɇɊɄ ɍɤɪɚʀɧɢ – 8 ɪɿɜɟɧɶ; QF-EHEA – ɬɪɟɬɿɣ ɰɢɤɥ; ȿQF-LLL –
8 ɪɿɜɟɧɶ
ɉɪɢɤɥɚɞɧɚ ɛɿɨɥɨɝɿɹ

Ⱦɢɩɥɨɦ ɞɨɤɬɨɪɚ ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ, ɨɞɢɧɢɱɧɢɣ, ɨɫɜɿɬɧɹ ɫɤɥɚɞɨɜɚ 40 ɤɪɟɞɢɬɿɜ,
ɬɟɪɦɿɧ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 4 ɪɨɤɢ.
ɇɚɭɤɨɜɚ ɫɤɥɚɞɨɜɚ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ.
ɇɚɹɜɧɿɫɬɶ
ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɧɟɚɤɪɟɞɢɬɨɜɚɧɚ. ɉɟɪɟɞɛɚɱɚɽɬɶɫɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɿʀ
ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɿʀ
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦ ɚɝɟɧɬɫɬɜɨɦ ɿɡ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɭ 202122 ɪɪ.
ɉɟɪɟɞɭɦɨɜɢ
ɇɚɹɜɧɿɫɬɶ ɫɬɭɩɟɧɹ ɦɚɝɿɫɬɪɚ
Ɇɨɜɢ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ
ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ, ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɚ, ɪɨɫɿɣɫɶɤɚ (ɞɥɹ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɝɪɨɦɚɞɹɧ)
Ɍɟɪɦɿɧ ɞɿʀ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ Ⱦɨ ɧɚɫɬɭɩɧɨʀ ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɿʀ
ɩɪɨɝɪɚɦɢ
ȱɧɬɟɪɧɟɬ-ɚɞɪɟɫɚ
https://osvita.kpi.ua/op
ɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨ
http://bi.fbmi.kpi.ua/uk/educational-program-ua/
ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ
http://prombiotech.kpi.ua/vstup/doktor-filosofiyi/
ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ
2 – Ɇɟɬɚ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ
ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɩɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɚ ɡɞɚɬɧɨɝɨ ɜɢɪɿɲɭɜɚɬɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɩɪɢɤɥɚɞɧɨʀ
ɛɿɨɥɨɝɿʀ, ɳɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɝɥɢɛɨɤɟ ɩɟɪɟɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹ ɧɚɹɜɧɢɯ ɬɚ ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɧɨɜɢɯ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɳɨɞɨ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɦɨɞɢɮɿɤɚɰɿʀ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɬɚ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɲɬɭɱɧɢɯ
ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɧɢɯ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɭ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɬɚ
ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨ-ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ.
Ɇɟɬɚ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ Ʉɉȱ ɿɦ. ȱɝɨɪɹ ɋɿɤɨɪɫɶɤɨɝɨ ɧɚ 20202025 ɪɨɤɢ.
3 – ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ
ɉɪɟɞɦɟɬɧɚ ɨɛɥɚɫɬɶ Ƚɚɥɭɡɶ ɡɧɚɧɶ – 09 Ȼɿɨɥɨɝɿɹ, ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɶ – 091 Ȼɿɨɥɨɝɿɹ.
(ɝɚɥɭɡɶ ɡɧɚɧɶ,
Ɉɛ’ɽɤɬ ɜɢɜɱɟɧɧɹ: ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ, ɮɭɧɤɰɿʀ ɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɶ)
ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɪɿɡɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɿ
ɩɪɨɬɿɤɚɧɧɹ ɨɧɬɨ- ɬɚ ɮɿɥɨɝɟɧɟɡɭ ɿ ɫɭɤɰɟɫɿɣɧɨʀ ɞɢɧɚɦɿɤɢ;
ɛɿɨɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɬɹ ɠɢɜɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, ʀɯ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɡ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɿɦ
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɦ, ɪɟɚɤɰɿʀ ɡɚ ɪɿɡɧɢɯ ɭɦɨɜ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ; ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɠɢɜɢɯ ɿɫɬɨɬ
ɭ ɛɿɨɫɮɟɪɿ, ɧɚɪɨɞɧɨɦɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɿ, ɨɯɨɪɨɧɿ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ.
Ɍɟɨɪɟɬɢɱɧɢɣ ɡɦɿɫɬ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ: ɛɭɞɨɜɚ, ɮɭɧɤɰɿʀ ɬɚ ɩɪɨɰɟɫɢ
ɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɤɚ, ɦɟɬɨɞɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɧɟɤɥɿɬɢɧɧɢɯ ɮɨɪɦ
ɠɢɬɬɹ, ɩɪɨɤɚɪɿɨɬ ɿ ɟɭɤɚɪɿɨɬ. ɋɬɪɭɤɬɭɪɧɿ ɬɚ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɧɚ ɪɿɡɧɢɯ ɪɿɜɧɹɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ.
Ɇɟɯɚɧɿɡɦɢ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ, ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɝɟɧɟɬɢɱɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜ
ɨɪɝɚɧɿɡɦɿɜ. Ɏɨɪɦɢ ɜɡɚɽɦɨɜɿɞɧɨɫɢɧ ɦɿɠ ɦɿɤɪɨ- ɬɚ ɦɚɤɪɨɨɪɝɚɧɿɡɦɚɦɢ.
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Ȼɭɞɨɜɚ ɬɚ ɮɭɧɤɰɿʀ ɿɦɭɧɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ ɿɦɭɧɧɢɯ ɪɟɚɤɰɿɣ, ʀɯ
ɪɟɝɭɥɹɰɿɹ ɿ ɤɨɧɬɪɨɥɶ. ɉɨɧɹɬɬɹ, ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ, ɩɪɢɧɰɢɩɢ, ɡɚɤɨɧɢ ɫɭɱɚɫɧɨʀ
ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɧɚɭɤɢ ɬɚ ʀɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɞɥɹ ɨɰɿɧɤɢ ɫɬɚɧɭ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ
ɫɢɫɬɟɦ ɪɿɡɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ.
Ɇɟɬɨɞɢ, ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɬɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ: ɦɟɬɨɞɢ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯ ɬɚ ɩɨɥɶɨɜɢɯ
ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ, ɛɿɨɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ, ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨʀ
ɬɚ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨʀ ɨɛɪɨɛɤɢ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɬɚ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɬɚ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, ɦɟɬɨɞɢ ɟɦɩɿɪɢɱɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ
ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɿ ɹɜɢɳ ɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɪɿɡɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ.
ȱɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ ɬɚ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ: ɠɢɜɿ ɨɛ’ɽɤɬɢ, ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɿ ɦɨɞɟɥɿ, ɫɭɱɚɫɧɿ
ɩɪɢɥɚɞɢ ɞɥɹ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯ ɿ ɩɨɥɶɨɜɢɯ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɛɚɡɢ
ɞɚɧɢɯ, ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɟ ɩɪɨɝɪɚɦɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɬɚ ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɿ ɡɚɫɨɛɢ.
Ɉɪɿɽɧɬɚɰɿɹ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ Ɉɫɜɿɬɧɶɨ-ɧɚɭɤɨɜɚ
ɩɪɨɝɪɚɦɢ
Ɉɫɧɨɜɧɢɣ ɮɨɤɭɫ
Ɋɟɝɭɥɹɬɨɪɧɿ ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ ɭ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɪɿɡɧɢɯ ɪɿɜɧɿɜ
ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɹɤ ɨɫɧɨɜɚ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ (ɲɬɭɱɧɢɯ) ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ
ɬɚ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɚɦɢ ɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɦɿɜ ɡ
ɦɟɬɨɸ ʀɯ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ.
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɩɪɢɤɥɚɞɧɚ ɛɿɨɥɨɝɿɹ, ɛɿɨɯɿɦɿɹ, ɦɨɥɟɤɭɥɹɪɧɚ ɛɿɨɥɨɝɿɹ,
ɰɢɬɨɥɨɝɿɹ, ɝɟɧɟɬɢɤɚ, ɦɿɤɪɨɛɿɨɥɨɝɿɹ, ɜɿɪɭɫɨɥɨɝɿɹ, ɿɦɭɧɨɥɨɝɿɹ,
ɛɿɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ
Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ
Ɉɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɽ, ɩɨ-ɩɟɪɲɟ, ʀʀ ɩɪɢɤɥɚɞɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ
ɩɪɨɝɪɚɦɢ
(ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ) ɬɚ, ɩɨ-ɞɪɭɝɟ,
ɦɿɠɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɿɫɬɶ (ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɿ ɧɚɭɤɢ, ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ)
4 – ɉɪɢɞɚɬɧɿɫɬɶ ɜɢɩɭɫɤɧɢɤɿɜ ɞɨ ɩɪɚɰɟɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ
ɉɪɢɞɚɬɧɿɫɬɶ ɞɨ
ɉɪɚɰɟɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɡɚ ȾɄ 003:2010:
ɩɪɚɰɟɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ 2211.1 ɇɚɭɤɨɜɿ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɢ (ɛɿɨɥɨɝɿɹ, ɛɨɬɚɧɿɤɚ, ɡɨɨɥɨɝɿɹ ɬɚ ɿɧ.)
2212.1 ɇɚɭɤɨɜɿ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɢ (ɩɚɬɨɥɨɝɿɹ, ɬɨɤɫɢɤɨɥɨɝɿɹ,
ɮɚɪɦɚɤɨɥɨɝɿɹ, ɮɿɡɿɨɥɨɝɿɹ, ɟɩɿɞɟɦɿɨɥɨɝɿɹ)
2359.1 ȱɧɲɿ ɧɚɭɤɨɜɿ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɢ ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ
2310 ȼɢɤɥɚɞɚɱɿ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɜ ɬɚ ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ
ɉɨɞɚɥɶɲɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɉɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɨɫɜɿɬɢ ɜ ɞɨɤɬɨɪɚɧɬɭɪɿ ɬɚ/ɚɛɨ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɩɨɫɬɞɨɤɬɨɪɫɶɤɢɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɚɯ
5 – ȼɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɬɚ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ
ȼɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɬɚ
Ʌɟɤɰɿʀ, ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ ɬɚ ɫɟɦɿɧɚɪɫɶɤɿ ɡɚɧɹɬɬɹ; ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ ɡɦɿɲɚɧɨɝɨ
ɧɚɜɱɚɧɧɹ
ɧɚɜɱɚɧɧɹ; ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɿɡ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɛɚɡɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ-ɩɚɪɬɧɟɪɿɜ ɿɡ
ɱɢɫɥɚ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɢɯ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ.
Ⱥɩɪɨɛɚɰɿɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɧɚ
ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɤɚɮɟɞɪɚɥɶɧɢɯ ɬɚ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɫɶɤɢɯ ɫɟɦɿɧɚɪɚɯ, ɚ ɬɚɤɨɠ
ɲɥɹɯɨɦ ɭɱɚɫɬɿ ɭ ɩɪɨɮɿɥɶɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹɯ ɬɨɳɨ.
Ɉɰɿɧɸɜɚɧɧɹ
Ɋɟɣɬɢɧɝɨɜɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ, ɭɫɧɿ ɬɚ/ɚɛɨ ɩɢɫɶɦɨɜɿ ɟɤɡɚɦɟɧɢ,
ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ. Ɉɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɜ
ɪɚɦɤɚɯ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɢɯ ɡɜɿɬɿɜ ɡɞɨɛɭɜɚɱɿɜ (ɳɨɧɚɣɦɟɧɲɟ 2 ɪɚɡɢ ɧɚ ɪɿɤ).
6 – ɉɪɨɝɪɚɦɧɿ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ
ȱɧɬɟɝɪɚɥɶɧɚ
Ɂɞɚɬɧɿɫɬɶ ɪɨɡɜ’ɹɡɭɜɚɬɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɿ ɡɚɞɚɱɿ ɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɳɨɞɨ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ
ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɧɢɯ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɳɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɝɥɢɛɨɤɟ
ɩɟɪɟɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹ ɧɚɹɜɧɢɯ ɬɚ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɰɿɥɿɫɧɢɯ ɡɧɚɧɶ ɬɚ/ɚɛɨ
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɪɚɤɬɢɤɢ
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Ɂɚɝɚɥɶɧɿ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ (ɁɄ)
Ɂɞɚɬɧɿɫɬɶ ɞɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɦɢ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ ɬɚ/ɚɛɨ ɫɤɥɚɞɟɧɧɹ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣ
ɳɨɞɨ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ ɩɪɚɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ
ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɬɚ ɭɩɪɚɜɥɹɬɢ ɩɪɨɰɟɫɨɦ ɤɨɦɟɪɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɪɨɡɪɨɛɤɢ.
Ɂɞɚɬɧɿɫɬɶ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɫɜɿɬɨɝɥɹɞɭ, ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɟɬɢɤɢ ɬɚ
ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɤɪɭɝɨɡɨɪɭ.
ɇɚɛɭɬɬɹ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɢɯ ɧɚɜɢɱɨɤ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɚ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɭɫɧɨʀ ɬɚ ɩɢɫɶɦɨɜɨʀ
ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ.
Ɂɞɚɬɧɿɫɬɶ ɫɩɿɥɤɭɜɚɬɢɫɹ ɿɧɨɡɟɦɧɨɸ ɦɨɜɨɸ (ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨɸ ɚɛɨ ɿɧɲɨɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ
ɞɨ ɫɩɟɰɢɮɿɤɢ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɿ) ɜ ɨɛɫɹɡɿ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨɦɭ ɞɥɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɬɚ
ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɫɜɨɽʀ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɜ ɭɫɧɿɣ ɬɚ ɩɢɫɶɦɨɜɿɣ ɮɨɪɦɿ, ɚ
ɬɚɤɨɠ ɞɥɹ ɩɨɜɧɨɝɨ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɿɧɲɨɦɨɜɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɬɟɤɫɬɿɜ ɡ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɿ.
Ɂɞɚɬɧɿɫɬɶ ɞɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɭ ɧɚɭɤɨɜɿɣ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɩɨɲɭɤɭ ɬɚ ɤɪɢɬɢɱɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ.
Ɂɞɚɬɧɿɫɬɶ ɞɨ ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ, ɚɧɚɥɿɡɭ ɬɚ ɫɢɧɬɟɡɭ.
Ɂɞɚɬɧɿɫɬɶ ɝɟɧɟɪɭɜɚɬɢ ɧɨɜɿ ɿɞɟʀ (ɤɪɟɚɬɢɜɧɿɫɬɶ), ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɧɚɭɤɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɧɚ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ.
Ɂɞɚɬɧɿɫɬɶ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɜ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɦɭ ɧɚɭɤɨɜɨɦɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ.
Ɏɚɯɨɜɿ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɿ (ɎɄ)
Ɂɞɚɬɧɿɫɬɶ ɞɨ ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɤɨɧɰɟɩɰɿɣ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɛɿɨɥɨɝɿʀ ɲɥɹɯɨɦ
ɤɪɢɬɢɱɧɨɝɨ ɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹ ɿ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ ɧɨɜɨɫɬɜɨɪɟɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɬɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ,
ɲɥɹɯɨɦ ɝɟɧɟɪɭɜɚɧɧɹ ɨɪɢɝɿɧɚɥɶɧɢɯ ɝɿɩɨɬɟɡ.
Ɂɞɚɬɧɿɫɬɶ ɪɨɡɪɨɛɥɹɬɢ ɧɨɜɿ ɦɨɞɟɥɿ ɬɚ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɢ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ
ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɿɡ ɩɪɢɤɥɚɞɧɢɦɢ ɡɚɞɚɱɚɦɢ ɭ ɛɿɨɥɨɝɿʀ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ
ɞɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɩɨɲɭɤɭ.
Ɂɞɚɬɧɿɫɬɶ ɤɪɢɬɢɱɧɨ ɨɰɿɧɸɜɚɬɢ ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ, ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɪɿɲɟɧɧɹ ɬɚ
ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɜɚɬɢ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɿ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦ ɳɨɞɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɚ
ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ, ɦɟɬɨɞɿɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɬɚ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɡɚ ʀɯ ɭɱɚɫɬɸ.
Ɂɞɚɬɧɿɫɬɶ ɨɰɿɧɸɜɚɬɢ ɪɢɡɢɤɢ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ (ɭ ɬ.ɱ.
ɛɿɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ) ɞɥɹ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɥɸɞɟɣ, ʀʀ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦ ɿ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɤɚɦ.
Ɂɞɚɬɧɿɫɬɶ ɞɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ɬɚ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɣ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ,
ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɪɨɡɪɨɛɨɤ, ɪɿɲɟɧɶ ɬɚ
ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɢɯ ɧɚɭɤ ɜ ɛɿɨɥɨɝɿɸ.
Ɂɞɚɬɧɿɫɬɶ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɜɚɬɢ ɧɚɭɤɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɨɫɜɿɬɧɿɣ ɩɪɨɰɟɫ ɭ ɡɚɤɥɚɞɚɯ
ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɫɭɱɚɫɧɿ ɨɫɜɿɬɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ.
Ɂɞɚɬɧɿɫɬɶ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɬɢ ɧɚɭɤɨɜɭ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɭ ɝɚɥɭɡɿ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ
ɲɬɭɱɧɢɯ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɣ ʀɯ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɚ/ɚɛɨ
ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɧɢɯ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɲɥɹɯɢ ʀʀ
ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ.
7 – ɉɪɨɝɪɚɦɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ
ɁɇȺɇɇə
Ɂɧɚɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨɧɚɭɤɨɜɢɯ ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɢɯ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ, ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɪɨɥɿ ɧɚɭɤɢ ɭ
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ.
Ɂɧɚɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɜɟɞɟɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɢɯ ɪɨɛɿɬ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ
ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ, ɩɪɚɤɬɢɤ ɨɩɪɢɥɸɞɧɟɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ.
Ɂɧɚɧɧɹ ɿ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɧɢɯ ɩɢɬɚɧɶ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɛɿɨɯɿɦɿʀ, ɦɨɥɟɤɭɥɹɪɧɨʀ ɛɿɨɥɨɝɿʀ
ɬɚ ɰɢɬɨɥɨɝɿʀ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ (ɲɬɭɱɧɢɯ) ɬɚ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɚɦɢ
ɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɦɿɜ (ɡ ɦɟɬɨɸ ʀɯ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ).
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Ɂɇ 4

Ɂɧɚɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɞɨɜɤɿɥɥɹ ɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ
ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ.
ɍɆȱɇɇə
ɍɆ 1
Ɋɨɡɜ’ɹɡɭɜɚɬɢ ɫɤɥɚɞɧɿ ɫɢɫɬɟɦɧɿ ɬɚ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɭ ɝɚɥɭɡɿ ɩɪɢɤɥɚɞɧɨʀ
ɛɿɨɥɨɝɿʀ ɬɚ ɛɿɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ
ɍɆ 2
ɉɟɪɟɨɫɦɢɫɥɸɜɚɬɢ ɧɚɹɜɧɿ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɡɧɚɧɧɹ ɣ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɭ ɝɚɥɭɡɿ ɧɚɭɤ
ɩɪɨ ɠɢɬɬɹ.
ɍɆ 3
ȼɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɩɟɪɟɞɨɜɿ ɦɟɬɨɞɢ (ɭ ɬ.ɱ. ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ) ɬɚ ɮɚɯɨɜɿ
ɧɚɜɢɱɤɢ ɞɥɹ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɡɚɞɚɱ ɜ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɿɣ ɬɚ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɿɣ
ɫɮɟɪɚɯ.
ɍɆ 4
ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹ, ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ
ɍɆ 5
ȼɢɪɿɲɭɜɚɬɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɳɨɞɨ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɪɨɡɪɨɛɨɤ.
ɍɆ 6
ȼɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɿ ɡɧɚɧɧɹ ɞɥɹ ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɹ
ɩɪɨɛɥɟɦ ɜ ɪɿɡɧɢɯ ɝɚɥɭɡɹɯ ɛɿɨɥɨɝɿʀ.
ɍɆ 7
Ɋɨɡɪɨɛɥɹɬɢ ɡɦɿɫɬ, ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭɜɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɬɚ
ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɡɚɧɹɬɬɹ ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɿɜ.
ɍɆ 8
Ɉɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢ ɬɚ ɤɟɪɭɜɚɬɢ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɭ
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɤɪɢɬɢɱɧɟ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɬɚ ɭɦɿɧɧɹ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚ ɜɫɿɦɚ ʀʀ
ɫɤɥɚɞɨɜɢɦɢ.
ɍɆ 9
ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹ, ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ ɜ
ɭɫɧɿɣ ɬɚ ɩɢɫɶɦɨɜɿɣ ɮɨɪɦɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɨɜɧɨɝɨ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɬɚ ɚɧɚɥɿɡɭ ɿɧɲɨɦɨɜɧɢɯ
ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɬɟɤɫɬɿɜ ɡ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɿ
8 – Ɋɟɫɭɪɫɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ
Ʉɚɞɪɨɜɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɤɚɞɪɨɜɢɯ ɜɢɦɨɝ ɳɨɞɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ
ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɞɥɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ȼɈ (Ʌɿɰɟɧɡɿɣɧɿ ɭɦɨɜɢ
ɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɯ ɉɨɫɬɚɧɨɜɨɸ
Ʉɚɛɿɧɟɬɭ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 30.12.2015 ɪ. ʋ 1187, ɿɡ ɡɦɿɧɚɦɢ)
Ɇɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɟ ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɜɢɦɨɝ ɳɨɞɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ȼɈ (Ʌɿɰɟɧɡɿɣɧɿ
ɭɦɨɜɢ ɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɯ ɉɨɫɬɚɧɨɜɨɸ
Ʉɚɛɿɧɟɬɭ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 30.12.2015 ɪ. ʋ 1187, ɿɡ ɡɦɿɧɚɦɢ)
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ ɬɚ
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɜɢɦɨɝ ɳɨɞɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ ɬɚ
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɟ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ
ɪɿɜɧɹ ȼɈ (Ʌɿɰɟɧɡɿɣɧɿ ɭɦɨɜɢ ɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ,
ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɯ ɉɨɫɬɚɧɨɜɨɸ Ʉɚɛɿɧɟɬɭ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ
30.12.2015 ɪ. ʋ 1187, ɿɡ ɡɦɿɧɚɦɢ)
9 – Ⱥɤɚɞɟɦɿɱɧɚ ɦɨɛɿɥɶɧɿɫɬɶ
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ
Ɇɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɭɤɥɚɞɚɧɧɹ ɭɝɨɞ ɩɪɨ ɚɤɚɞɟɦɿɱɧɭ ɦɨɛɿɥɶɧɿɫɬɶ ɬɚ ɩɪɨ
ɤɪɟɞɢɬɧɚ ɦɨɛɿɥɶɧɿɫɬɶ ɩɨɞɜɿɣɧɟ ɞɢɩɥɨɦɭɜɚɧɧɹ
Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ
Ɇɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɭɤɥɚɞɚɧɧɹ ɭɝɨɞ ɩɪɨ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɭ ɚɤɚɞɟɦɿɱɧɭ ɦɨɛɿɥɶɧɿɫɬɶ
ɤɪɟɞɢɬɧɚ ɦɨɛɿɥɶɧɿɫɬɶ (ȿɪɚɡɦɭɫ+ Ʉ1), ɩɪɨ ɩɨɞɜɿɣɧɟ ɞɢɩɥɨɦɭɜɚɧɧɹ, ɩɪɨ ɬɪɢɜɚɥɿ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿ
ɩɪɨɟɤɬɢ, ɹɤɿ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ ɜɤɥɸɱɟɧɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ
ɇɚɜɱɚɧɧɹ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ȼɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɦɨɠɟ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɹ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ
ɡɞɨɛɭɜɚɱɿɜ ɜɢɳɨʀ
ɨɫɜɿɬɢ
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2. ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ
Код
н/д

Компоненти освітньої програми (навчальні
дисципліни, практики, кваліфікаційна робота)

Кількість
кредитів

І. НОРМАТИВНІ КОМПОНЕНТИ
НК 1 Філософські засади наукової діяльності



Форма
підсумкового
контролю

6

Екзамен,
залік
Залік
Екзамен

НК 2 Науково-управлінські засади екологічної експертизи
НК 3 Проблемні питання біохімії, молекулярної біології,
цитології та біоінженерії
НК 4 Іноземна мова для наукової діяльності

6
6

НК 5 Організація науково-інноваційної діяльності
НК 6 Педагогічна практика
ІІ. ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ
ВК 1 Освітній компонент 1 Ф-Каталог
ВК 2 Освітній компонент 2 Ф-Каталог
Загальний обсяг нормативних компонентів:
Загальний обсяг вибіркових компонентів:
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

4
2

Екзамен,
залік
Залік
Залік

5
5

Екзамен
Екзамен

6

30
10
40

Для аспірантів, що навчаються іноземною мовою, – українською мовою або мовою навчання
(за вибором здобувача)

3. СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА
1 семестр
2 семестр

Іноземна
мова для
наукової
діяльності

Філософські
засади
наукової
діяльності

3 семестр

Педагогічна
практика

Організація
науковоінноваційної
діяльності

Проблемні
питання
біохімії,
молекулярної
біології,
цитології та
біоінженерії

4 семестр

Освітній
компонент 1
Ф-Каталог

Науковоуправлінські
засади
екологічної
експертизи

Освітній
компонент 2
Ф-Каталог

4. НАУКОВА СКЛАДОВА
Рік підготовки
Зміст наукової роботи аспіранта
1 рік
Вибір та обґрунтування теми власного
наукового дослідження, визначення
змісту, строків виконання та обсягу
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Форма контролю
Затвердження індивідуального
плану роботи аспіранта на
вченій раді

Рік підготовки

2 рік

3 рік

4 рік

Зміст наукової роботи аспіранта
наукових робіт; вибір та обґрунтування
методології проведення власного
наукового дослідження, здійснення огляду
та аналізу існуючих поглядів та підходів,
що розвинулися в сучасній науці за
обраним напрямом.
Підготовка та публікація не менше 1-ї
статті (як правило, оглядової) у наукових
фахових виданнях (вітчизняних або
закордонних) за темою дослідження;
участь у науково-практичних
конференціях (семінарах) з публікацією
тез доповідей.
Проведення під керівництвом наукового
керівника власного наукового
дослідження, що передбачає вирішення
дослідницьких завдань шляхом
застосування комплексу теоретичних та
емпіричних методів.
Підготовка та публікація не менше 1-ї
статті у наукових фахових виданнях
(вітчизняних або закордонних) за темою
дослідження; участь у науково-практичних
конференціях (семінарах) з публікацією
тез доповідей.
Аналіз та узагальнення отриманих
результатів власного наукового
дослідження; обґрунтування наукової
новизни отриманих результатів, їх
теоретичного та/або практичного
значення. Підготовка та публікація не
менше 1-ї статті у наукових фахових
виданнях за темою дослідження; участь у
науково-практичних конференціях
(семінарах) з публікацією тез доповідей.
Оформлення наукових досягнень
аспіранта у вигляді дисертації, підведення
підсумків щодо повноти висвітлення
результатів дисертації в наукових статтях
відповідно чинних вимог. Впровадження
одержаних результатів та отримання
підтверджувальних документів. Подання
документів на попередню експертизу
дисертації. Підготовка наукової доповіді
для випускної атестації (захисту
дисертації).
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Форма контролю
інституту/факультету,
звітування про хід виконання
індивідуального плану
аспіранта двічі на рік

Звітування про хід виконання
індивідуального плану
аспіранта двічі на рік

Звітування про хід виконання
індивідуального плану
аспіранта двічі на рік

Звітування про хід виконання
індивідуального плану
аспіранта двічі на рік
Надання висновку про наукову
новизну, теоретичне та
практичне значення
результатів дисертації.

5. ФОРМА ВИПУСКНОЇ АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Випускна атестація здобувачів ступеня «доктора філософії» за освітньо-науковою
програмою «Прикладна біологія» проводиться у формі відкритого захисту дисертації
згідно законодавства та завершується видачею документа встановленого зразка про
присудження ступеня доктора філософії з присвоєнням кваліфікації «Доктор філософії з
біології» за спеціальністю 091 Біологія.
Дисертація підлягає обов'язковій перевірці на плагіат та повинна бути оприлюднена
на офіційному сайті закладу вищої освіти або його підрозділу.
Захист дисертації здійснюється відкрито і публічно.

6. МАТРИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОГРАМНИХ
КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ КОМПОНЕНТАМ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

ЗК1
ЗК2
ЗК3
ЗК4
ЗК5
ЗК6
ЗК7
ЗК8
ФК1
ФК2
ФК3
ФК4
ФК5
ФК6
ФК7

НК 1

НК 2

+
+
+

+

+
+
+

НК 3

НК 4

НК 5

НК 6

+

+
+

+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+

+
+

+

Наукова
складова
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

7. МАТРИЦЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
НАВЧАННЯ ВІДПОВІДНИМИ КОМПОНЕНТАМИ ОСВІТНЬОЇ
ПРОГРАМИ
НК 1
ЗН1
ЗН2
ЗН3
ЗН4
УМ1
УМ2
УМ3
УМ4
УМ5
УМ6
УМ7
УМ8
УМ9

НК 2

+
+

+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

НК 3

НК 4

НК 5

+
+

+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

НК 6

+
+
+

+

+
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Наукова
складова
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

8. МАТРИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ КОМПОНЕНТІВ ПРОГРАМИ
СКЛАДОВИМ, ЩО ПЕРЕДБАЧАЮТЬ НАБУТТЯ АСПІРАНТОМ
КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВІДПОВІДНО ДО НАЦІОНАЛЬНОЇ РАМКИ
КВАЛІФІКАЦІЙ
Компетентності відповідно до Національної рамки кваліфікацій
Глибинні знання із спеціальності, зокрема засвоєння основних
концепцій, розуміння теоретичних і практичних проблем, історії
розвитку та сучасного стану наукових знань за обраною спеціальністю,
оволодіння термінологією з досліджуваного наукового напряму
Загальнонаукові (філософські) компетентності, спрямовані на
формування системного наукового світогляду, професійної етики та
загального культурного кругозору
Універсальні навички дослідника, зокрема усної та письмової
презентації результатів власного наукового дослідження українською
мовою, застосування сучасних інформаційних технологій у науковій
діяльності, організації та проведення навчальних занять, управління
науковими проектами та/або складення пропозицій щодо фінансування
наукових досліджень, реєстрації прав інтелектуальної власності
Мовні компетентності, достатні для представлення та обговорення
результатів своєї наукової роботи англійською мовою в усній та
письмовій формі, а також для повного розуміння іншомовних наукових
текстів з спеціальності
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Компоненти
програми
НК 2, НК 3

НК 1

НК 1, НК 2,
НК 3, НК 5,
НК 6

НК 2, НК 3,
НК 4

