Навчально-науковий центр "Інститут біології"

Очолює Інститут біології Остапченко Людмила Іванівна, академік АН Вищої школи,
професор, доктор
біологічних наук.

У 2009 до складу Інституту біології увійшли також Ботанічний сад імені академіка О.В.
Фоміна
і Канівський природний
заповідник
.
Науково-педагогічний склад ННЦ «Інститут біології» нараховує 281
фахівців, з них: академіків Аграрної академії наук 2, 33 професора, доктора наук і 12
докторів наук, 36 доцентів, кандидатів наук і 93 кандидатів наук.
В складі колективу 3 лауреати Державної премії
України в галузі науки і техніки, 5 лауреатів премії імені Тараса Шевченка
Київського університету, 6 лауреатів премії видатних вчених НАН
України.

Інститут біології має 12 кафедр: біохімії , біофізики , загальної та молекулярної
генетики
, мікробіології та
загальної імунології

,

вірусології
,
фізіології людини і тварин
,
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фізіології та екології
рослин
,
зоології
,
ботаніки
,
цитології, гістології та біології індивідуального розвитку
,
екології
,
фундаментальної медицини
.

В ННЦ «Інститут біології» створено 19 науково-дослідних лабораторій: фізико-хімічної
біології, біофізики, молекулярної білогії і генетики, мікробіологічних та імунологічних
проблем біотехнології; екології вірусів та діагностики вірусних захворювань; ботаніки;
фізіологічних основ продуктивності
рослин; зоології та екології,
лабораторія Ботанічного саду та інші.

Окрім наукових лабораторій, до складу Інституту входить зоологічний музеї Київського н
аціонального університету імені Тараса Шевченка, Науково-дослідний інститут фізіології
імені
академіка П. Богача, що складається з 4 лабораторій. Важливу роль у навчальному
процесі і
науковій роботі відігріють Ботанічний сад імені академіка О.Фоміна, Канівський
природний
заповідник (Черкаська область).

В Інституті працює інформаційно-обчислювальний центр, функціонує 3 комп'ютерні
аудиторії з сучасним обладнанням, що дає можливість проводити навчальний процес з
використанням
сучасних інформаційних технологій, залучитися до роботи в
мережі Інтернет.

ННЦ «Інститут біології» здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців широкого
профілю трьох рівнів кваліфікації за освітнім напрямком “біологія” і «екологія»: бакалавр
(4 роки навчання),
спеціаліст (5 років навчання), магістр (6 років навчання).
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Студенти мають змогу обрати одну з 8 спеціальностей: біологія та біологія розвитку,
біохімія, біофізика, ботаніка, генетика, зоологія, мікробіологія та вірусологія, фізіологія, а
також відповідно
до обраної спеціальності одну з 17 спеціалізацій. Студенти
вичають такі фахові дисципліни, як
ботаніка, загальна
зоологія, анатомія людини, фізіологія людини і тварин, анатомія рослин,

фізіологія рослин, загальна цитологія та гістологія, біологія розвитку, генетика, біохімія,
радіобіологія, біофізика, вірусологія, мікробіологія, імунологія, загальна екологія.
Випускники
біологічного факультету одержують грунтовну підготовку з гуманітарних,
фундаментальних і
фахових дисциплін, що робить їх високопрофесійними конкурентноздатними фахівцями
в світі

сучасних вимог. В Інституті також здійснюється підготовка аспірантів і докторантів з 11 с
пеціальностей. Діють три спеціалізовані ради по захисту кандидатських і докторських
дисертацій з
11 спеціальностей. За останні роки співробітники факультету опублікували широкий
спектр
підручників, наукових монографій, навчальних посібників.

Інститут має щильні зв'язки з установами Національної академії наук України,
Міністерства охорони здоров'я, Української аграрної академії. Вони використовуються як
база у навчальному
процесі, для проведення наукових досліджень
студентами і спіробітниками, а також виконання
дипло
мних і дисертаційних робіт.

Інститут біології має широкі міжнародні зв'язки з закордонними освітніми та науковими ус
тановами багатьох країн (США, Великобританії, Країн Єврособзу, Росії та ін).
качественная коллекция игр
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