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1. Мета дисципліни. Відповідно до освітньо-наукової програми підготовки 

«Елективний курс сучасної біології» за спеціальністю 091 Біологія є поглибленим 

вивченням теоретичних та практичних знань у біології та на межі предметних наук. 

Отримані знання дозволяють підготувати аспірантів для самостійної роботи в сфері науки 

і освіти, здатних розв’язувати комплексні проблеми в галузі біології для оцінки загальних 

закономірностей будови і функціонування біологічних систем різного рівня організації, їх 

взаємодії з навколишнім середовищем, реакції за різних умов існування; для професійної 

та/або дослідницької інноваційної діяльності, що передбачає глибоке переосмислення 

наявних та створення нових цілісних знань, здатні до інноваційної діяльності та 

конкурентоспроможних на сучасному внутрішньому та міжнародному ринку праці, а також 

викладацької роботи у закладах вищої освіти. Аудиторні заняття з даної дисципліни 

проводяться з використанням інтерактивних технологій викладання з урахуванням 

досягнень сталих університетських шкіл, що вкрай необхідно як для виконання власного 

наукового дослідження та його оприлюднення, так  і для майбутньої професійної діяльності 

випускників. 

 

           Компетентності аспірантів, які формуються в результаті засвоєння  

дисципліни  

 

ЗК 02 Здатність бути критичними і самокритичними. 

ФК.01. Оволодіння загальнонауковими (філософськими) компетентностями, спрямованими 

на формування системного наукового світогляду, професійної етики та загального 

культурного кругозору 

ФК.03. Набуття універсальних навичок 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. 

ФК.05. Оволодіння міждисциплінарними, системними  підходами для вирішення сучасних 

і прикладних задач біології; 

ФК 06.  Вміння підготувати та опублікувати наукову статтю. 

 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни (за 

наявності). 

«Філософія та наукова етика», «Методологія та організація наукового дослідження» 

(другий рівень вищої освіти), «Інноваційно-дослідницька діяльність науковця» 

 

3. Результати навчання за дисципліною та їх співвідношення із програмними 

результатами навчання. 
 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен  

знати:  

- базові теоретичні та методологічні знання щодо інтеграції знань різних навчальних 

дисциплін, що відображає сучасну тенденцію наукового пізнання цілісного організму; 

- історію становлення науки біології на біолого-екологічному факультеті ДНУ; 

- напрямки наукових шкіл БЕФ, їх засновників та послідовників; 

- усвідомлювати наукові досягнення НПП факультету та НДІ біології у світову науку та у 

внесок у вирішення регіональних проблем міста та області; 

- усвідомлювати вибір сучасних наукових напрямків для виконання науково-дослідних 

робіт. 
 

 

 

 



вміти: 

- порівнювати, впорядковувати, передбачати, аналізувати, пояснювати,  застосовувати, 

відтворювати, обговорювати, описувати знання на межі різних наукових напрямів, які 

дозволяють більш глибоко розуміти біологію,  

- генерувати нові ідеї, планувати та проводити наукові дослідження з пошуку явищ на межі 

наукових напрямів, здійснювати їх інформаційне забезпечення, 

- застосовувати знання у практичних ситуаціях при вирішенні науково-дослідних проблем, 

- інтерпретувати, порівнювати та впорядковувати отримані дані, робити висновки, готувати 

результати до оприлюднення.  

Програмні результати навчання: 

ПР.01. Виконувати індивідуальні та самостійні завдання за навчальною дисципліною; 

ПР.02.Вміти критично аналізувати та оцінювати рівень наявних знань, 

удосконалювати і розвивати свій інтелектуальний, загальнокультурний та науковий 

рівень; 

ПР.04 Вміти виявляти наукову проблему в галузі біології, пропонувати робочі 

гіпотези та адекватні методи для її вирішення, що передбачає глибоке переосмислення 

наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної практики. 

ПР.07. Діяти згідно вимог чинного законодавства України та морально-етичних норм 

в професійній діяльності;  

ПР 10. Демонструвати глибокі знання із спеціальності «Біологія», зокрема засвоєння 

основних концепцій, розуміння сучасних теоретичних і практичних проблем, історії 

розвитку та сучасного стану наукових знань за спеціальністю «Біологія», оволодіння 

термінологією з досліджуваного наукового напряму.  

ПР.13.Застосовувати міждисциплінарні, системні підходи для вирішення сучасних і 

прикладних задач біології 

 

4. Структура навчальної дисципліни.  
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Форма навчання денна  
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2 семестр 

Розділ 1. Сучасні тенденції біології 

1 Тема 1   Вступ. Міждисциплінарні 

зв’язки. Наукові школи та традиції 

на біолого-екологічному факультеті 

6 4  30     

2 Тема 2 Пошукові системи, 

особливості роботи з ними. 

Знайомство з фаховими журналами 

за науковою тематикою та 

інформацією для авторів. 

Знайомство з особливостями 

роботи над науковою статтею з 

біологічної тематики. 

8 4  37     

3 Тема 3 Важливі питання та 

проблеми сучасної біології  

2 2  10     



4 Тема 4 Наукова тематика та сучасні 

статті НПП кафедр біолого-

екологічного факультету, що 

опубліковані та індексовані в 

Міжнародних науко-метричних 

базах. 

14 6  57     

 ВСЬОГО 30 16  134     

 

 

1 семестр 

Форма навчання заочна  
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1 семестр 

Розділ 1. Сучасні тенденції біології 

1 Тема 1   Вступ. Міждисциплінарні 

зв’язки. Наукові школи та традиції 

на біолого-екологічному факультеті 

1 0,5  38     

2 Тема 2 Пошукові системи, 

особливості роботи з ними. 

Знайомство з фаховими журналами 

за науковою тематикою та 

інформацією для авторів. 

Знайомство з особливостями 

роботи над науковою статтею з 

біологічної тематики. 

2 1  46     

3 Тема 3 Важливі питання та 

проблеми сучасної біології  

1 0,5  38     

4 Тема 4 Наукова тематика та сучасні 

статті НПП кафедр біолого-

екологічного факультету, що 

опубліковані та індексовані в 

Міжнародних науко-метричних 

базах. 

2 2  46     

 ВСЬОГО 6 4  168     



5. Схема формування оцінки. 

 

5.1 Шкала відповідності оцінювання: 

Відмінно/Excellent 

Зараховано/Passed 

90-100 

Добре/Good 82-89 

75-81 

Задовільно/Satisfactory 64-74 

60-63 

Незадовільно/Fail Не зараховано/Fail 0-59 

5.2 Форми та організація оцінювання:  

Поточне оцінювання (денна форма навчання): 

Форма оцінювання Терміни оцінювання 

(тиждень) 

Максимальна кількість балів  

 

Оцінювання індивідуального 

завдання за темами  № 1 на 4 

тижні, № 2 на 8 тижні, № 3 на 12 

тижні, № 4 на 16 тижні 

4, 8, 12, 16 16 
4 роботи х 4б. = 16б. 

 

Оцінювання практичних робіт (8) 

(усне та письмове опитування) 

1- 18 24  
8 робіт х 3б. = 24б. 

Оцінювання рівня виконання завдань 

для самостійної роботи: 

літературний огляд, презентація, 

доповідь 

16 20 
1 робота х 20б. = 20б. 

 

 

Максимальна кількість балів за поточне оцінювання 60 

 

Поточне оцінювання (заочна форма навчання): 

Форма оцінювання Терміни оцінювання 

(тиждень) 

Максимальна кількість балів  

 

Оцінювання індивідуального 

завдання за темами  № 1 на 4 

тижні, № 2 на 8 тижні, № 3 на 12 

тижні, № 4 на 16 тижні 

За розкладом сесії 8 
1 роботи х 8б. = 8б. 

 

Оцінювання практичних робіт (2) 

(усне та письмове опитування) 

За розкладом сесії 16  
2 роботи х 8б. = 16б. 

Оцінювання рівня виконання завдань 

для самостійної роботи: 

літературний огляд, презентація, 

доповідь 

За розкладом сесії 16 
1 робота х 16б. = 16б. 

 

 

Максимальна кількість балів за поточне оцінювання 40 

 

Підсумкове оцінювання (денна форма навчання) 

Форма оцінювання Терміни оцінювання 

(тиждень) 

Максимальна кількість 

балів 

Екзамен  За розкладом 

екзаменаційної сесії  

40 

Підсумкове оцінювання (заочна форма навчання) 

Форма оцінювання Терміни оцінювання 

(тиждень) 

Максимальна кількість 

балів 

Екзамен за розкладом 

екзаменаційної сесії 
60 



6. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання яких 

передбачає навчальна дисципліна (у разі потреби). 
 

Для проведення лекцій - демонстраційні таблиці, фільми та презентації зі схемами та ілюстраціями 

за основними темами дисципліни: Ноутбук SumsungNP-R20Y (2018 h) Мультимедійне обладнання 

(проектор Acer x1160 FSV1101) з підключенням до Internet. Зона WiFi ауд. 402, 413. 

Програмне забезпечення для організації дистанційного навчання і комп’ютерного тестування 

Windows 10 Pro, Windows 7 Pro. Пакети прикладних програм: Microsoft Office 2007, 2016 (MS Word, 

Exel, Power point, .Adobe Reader; Google Chrome; Office 365. (безкоштовні програми). 

Для практичних занять - лабораторне обладнання БЕФ та НДІ біології. 

 

7. Рекомендована література: 

Основна: (Базова) 

1.  Нанонаука, нанобіологія, нанофармація/ І. С. Чекман, З. Р. Ульберг, В. О. Маланчук [та 

ін.]. – Київ : Поліграф плюс, 2012. – 327 c  

2. Соколенко Л.О., Філон Л.Г., Швець В.О. Прикладні задачі природничого характеру в 

курсі алгебри і початків аналізу: практикум. Навчальний посібник.-Київ: НПУ імені М.П. 

Драгоманова, 2010.-128с. 

3. Медицинская микробиология, вирусология, иммунология/ Под ред. В.П.Широбокова. — 

Винниця: Нова книга, 2015. — 896 с. 

4. Микробы в биогеохимических процессах, эволюции биосферы и существовании 

человечества/ [В.П. Широбоков, Д.С. Янковский, Г.С. Дымент] — К.: ФОП Верес О.И., 

2014. — 464 с. 

5. Неоконцептологія/ В. А. Рижко. – К.: Логос, 2016. – 604 c. 

6. Abid A. Ansari Sarvajeet Singh Gill Ritu Gill Guy R. Lanza Lee Newman (2017) 

Phytoremediation, Springer, Cham, https://doi.org/10.1007/978-3-319-52381-1 

7.  Paolo Sassone-CorsiYves Christen (2016) A Time for Metabolism and Hormones, Springer, 

Cham, https://doi.org/10.1007/978-3-319-27069-2 

8. Dokos Socrates (2017). Modelling Organs, Tissues, Cells and Devices, Springer, Berlin, 

Heidelberg. doi.org/10.1007/978-3-642-54801-7 

 

Додаткова: 

1. Екологія: підручник/ [Ю. П. Бобильов, В. В. Бригадиренко, В. Л. Булахов та ін.] – 

Харків: «Фоліо», 2014. – 672 с  

2. Сайт Нобелівського Комітету, розділ Нобелевська премія в області фізіології 

та медицини https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/ 

3. The revised classification of eukaryotes/ [Adl S. M., Simpson A. G., Lane C. E. et al.] // 

J. Eukaryot. Microbiol. – 2012. – 59 (5). – P. 429–493. 

4. Епістемологія як філософська теорія знання/ В. Л. Петрушенко; Держ. ун-т "Львів. 

політехніка". - Л., 2000. - 296 c 

5. Steven J. Biller, Florence Schubotz, Sara E. Roggensack, Anne W. Thompson, Roger E. 

Summons, Sallie W. Chisholm. Bacterial Vesicles in Marine Ecosystems//Science. 2014. V. 343. 

P. 183–186. 

 

8. Інформаційні ресурси: 

 

1. Цифровий репозиторій Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара  

.http://repository.dnu.dp.ua:1100 -  
2. Сайт кафедри біохімії та фізіології ДНУ https://www.biochemistry-

dnu.dp.ua/discypliny_navch_prog 

3. База наукових даних в галузі біомедичних наук MedLine  

.http://www.ncbi.nlm.nih.gov –  

4. Інформація про академічну доброчесність 

https://naqa.gov.ua/%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%bc%d1%96%d1

https://doi.org/10.1007/978-3-319-52381-1
https://doi.org/10.1007/978-3-319-27069-2
https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/
http://repository.dnu.dp.ua:1100/?page=inner_lessons&id=3265
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
https://naqa.gov.ua/%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%bc%d1%96%d1%87%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%be%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%bd%d1%96%d1%81%d1%82%d1%8c/


%87%d0%bd%d0%b0-

%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%be%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%bd%d1%

96%d1%81%d1%82%d1%8c/ 

5. Інформація про БЕФ та наукові школи факультету 

http://www.dnu.dp.ua/ru/faculty_biologia_ekologia_i_medicina 

6. Biosystem Diversity – журнал, що виходить на БЕФ і входить до науко метричної бази 

SCOPUS  https://ecology.dp.ua/index.php/ECO 

7. Regulatory Mechanisms in Biosystems – журнал, що виходить на БЕФ і входить до 

науко метричної бази WOS   https://medicine.dp.ua/index.php/med 

8. Електронний каталог національної бібліотеки ім. Вернадського (Київ) 

http://www.nbuv.gov.ua/e-resources/ 

9. Як опублікувати статтю в Scopus  

http://osvita.ua/vnz/69911/?fbclid=IwAR1QWumVZG_tiamf63DEZPbf3WXqIEhvMc4

m4LZDkr2YdXG3r8Wdv14DALI 

10. Як правильно працювати з літературою 

https://pidruchniki.com/1901112261421/pedagogika/yak_pravilno_pratsyuvati_literaturo

yu 

 

 

  

https://naqa.gov.ua/%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%bc%d1%96%d1%87%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%be%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%bd%d1%96%d1%81%d1%82%d1%8c/
https://naqa.gov.ua/%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%bc%d1%96%d1%87%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%be%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%bd%d1%96%d1%81%d1%82%d1%8c/
https://naqa.gov.ua/%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%bc%d1%96%d1%87%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%be%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%bd%d1%96%d1%81%d1%82%d1%8c/
http://www.dnu.dp.ua/ru/faculty_biologia_ekologia_i_medicina
https://ecology.dp.ua/index.php/ECO
https://medicine.dp.ua/index.php/med
http://www.nbuv.gov.ua/e-resources/
http://osvita.ua/vnz/69911/?fbclid=IwAR1QWumVZG_tiamf63DEZPbf3WXqIEhvMc4m4LZDkr2YdXG3r8Wdv14DALI
http://osvita.ua/vnz/69911/?fbclid=IwAR1QWumVZG_tiamf63DEZPbf3WXqIEhvMc4m4LZDkr2YdXG3r8Wdv14DALI
https://pidruchniki.com/1901112261421/pedagogika/yak_pravilno_pratsyuvati_literaturoyu
https://pidruchniki.com/1901112261421/pedagogika/yak_pravilno_pratsyuvati_literaturoyu


Додаток (НМКД 1) 

Тематика практичних занять 

здобувачів вищої освіти денної форми навчання 

Назви розділів і тем 
Кількість 

годин 

Розділ 1. Сучасні тенденції біології  

Практичне заняття 1. Сучасні тенденції в біології. Відкриття, що сприяли 

вирішенню проблем біології. Міждисциплінарні зв’язки у вирішені практичних 

завдань біології 

4 

Практичне заняття 2. Пошук, обробка та аналіз літературних даних за 

темою дисертаційної роботи в базах даних Scopus, Web of Science, PubMed, 

Publons, Google Scholar, Research Gate 

4 

Практичне заняття 3. Наукові школи біолого-екологічного факультету. 

Аналіз опублікованих статей.  

4 

Практичне заняття 4. Розгляд, аналіз і обговорення наукової тематики та 

статей НПП кафедр біолого-екологічного факультету, що опубліковані та 

індексуються в Міжнародних науко-метричних базах 

4 

Усього, годин 16 

 

Тематика практичних занять 

здобувачів вищої освіти заочної форми навчання 

Назви розділів і тем 
Кількість 

годин 

Розділ 1. Сучасні тенденції біології  

Практичне заняття 1. Сучасні тенденції в біології. Відкриття, що сприяли 

вирішенню проблем біології. Міждисциплінарні зв’язки у вирішені практичних 

завдань біології. Пошук, обробка та аналіз літературних даних за темою 

дисертаційної роботи в базах даних Scopus, Web of Science, PubMed, Publons, 

Google Scholar, Research Gate 

2 

Практичне заняття 2. Наукові школи біолого-екологічного факультету. 

Аналіз опублікованих статей. Розгляд, аналіз і обговорення наукової тематики 

та статей НПП кафедр біолого-екологічного факультету, що опубліковані та 

індексуються в Міжнародних науко-метричних базах 

2 

Усього, годин 4 

 

Додаток (НМКД 2) 

 

Тематика самостійної роботи 

здобувачів вищої освіти денної форми навчання 

Тема самостійної роботи 
Кількість 

годин 

Розділ 1. Сучасні тенденції біології  

До теми 1 Вступ. Міждисциплінарні зв’язки. Наукові школи та традиції на 

біолого-екологічному факультеті 

1. Фізіологія та біохімія мікроорганізмів (Біологічні науки) 

2. Нейрофізіологія (Фізіологія людини і тварин) 

3. Структурно-функціональна зоологія (Раціональне природокористування) 

4. Молекулярна біологія та фізіологія рослин (Природничі науки) 

5. Степове лісознавство та лісова рекультивація земель (Раціональне 

природокористування) 

6. Нейрохімія (Біохімія, нейрохімія) 

30 

До теми 2. Пошукові системи, особливості роботи з ними. Знайомство з 

фаховими журналами за науковою тематикою та інформацією для авторів. 

37 



Знайомство з особливостями роботи над науковою статтею з біологічної 

тематики. 

1. Наукометрична база Scopus 

2. Наукометрична база Web of Science 

3. Наукометрична база PubMed 

4. Наукометрична база Google Scholar 

5. Наукометрична база Research Gate 

До теми 3. Важливі питання та проблеми сучасної біології 

1. Терапевтичне клонування 

2. Проблема диференціювання клітини, перепрограмування 

диференційованих клітин. 

3. Механізми клітинного старіння. 

4. Можливості регенерації багатоклітинних організмів. 

5. Проблема внутрішньоклітинних компартментів. 

6. Мобільні елементи геному - сучасні уявлення 

7. Гомеозисні гени рослин 

8. Гомеозисні гени хребетних  
9. Явище РНК-інтерференції 

10. Генетичні основи життя 
11. Уявлення про походження життя в давнину 

12. Гіпотеза самозародження життя. Докази неможливості самозародження. 

13. Гіпотеза вічності життя  

14. Гіпотеза походження життя на Землі природним шляхом (анабіоз) 

30 

До теми 4. Наукова тематика та сучасні статті НПП кафедр біолого-

екологічного факультету, що опубліковані та індексуються  у Міжнародних 

наукометричних базах. 

1. Наукова тематика та сучасні статті НПП кафедри мікробіології, 

вірусології та екології. 

2. Наукова тематика та сучасні статті НПП кафедри загальної біології та 

водних біоресурсів.  

3. Наукова тематика та сучасні статті НПП кафедри біохімії та фізіології. 

4. Наукова тематика та сучасні статті НПП кафедри фізіології та 

інтродукції рослин. 

5. Наукова тематика та сучасні статті НПП кафедри геоботаніки, 

ґрунтознавства та екології.  

6. Наукова тематика та сучасні статті НПП кафедри зоології та екології. 

 

Разом 134 

 Форма контролю:  оцінювання індивідуального завдання за темами  № 1 на 4 тижні, № 2 

на 8 тижні, № 3 на 12 тижні, № 4 на 16 тижні, аналітичний огляд, презентація, доповідь 

 

Тематика самостійної роботи 

здобувачів вищої освіти заочної форми навчання 

Тема самостійної роботи 
Кількість 

годин 

Розділ 1. Сучасні тенденції біології  

До теми 1 Вступ. Міждисциплінарні зв’язки. Наукові школи та традиції на 

біолого-екологічному факультеті 

1. Фізіологія та біохімія мікроорганізмів (Біологічні науки) 

2. Нейрофізіологія (Фізіологія людини і тварин) 

3. Структурно-функціональна зоологія (Раціональне природокористування) 

4. Молекулярна біологія та фізіологія рослин (Природничі науки) 

5. Степове лісознавство та лісова рекультивація земель (Раціональне 

природокористування) 

6. Нейрохімія (Біохімія, нейрохімія) 

38 

До теми 2. Пошукові системи, особливості роботи з ними. Знайомство з 

фаховими журналами за науковою тематикою та інформацією для авторів. 

46 



Знайомство з особливостями роботи над науковою статтею з біологічної 

тематики. 

1. Наукометрична база Scopus 

2. Наукометрична база Web of Science 

3. Наукометрична база PubMed 

4. Наукометрична база Google Scholar 

5. Наукометрична база Research Gate 

До теми 3. Важливі питання та проблеми сучасної біології 

1. Терапевтичне клонування 

2. Проблема диференціювання клітини, перепрограмування 

диференційованих клітин. 

3. Механізми клітинного старіння. 

4. Можливості регенерації багатоклітинних організмів. 

5. Проблема внутрішньоклітинних компартментів. 

6. Мобільні елементи геному - сучасні уявлення 

7. Гомеозисні гени рослин 

8. Гомеозисні гени хребетних  
9. Явище РНК-інтерференції 

10. Генетичні основи життя 
11. Уявлення про походження життя в давнину 

12. Гіпотеза самозародження життя. Докази неможливості самозародження. 

13. Гіпотеза вічності життя  

14. Гіпотеза походження життя на Землі природним шляхом (анабіоз) 

38 

До теми 4. Наукова тематика та сучасні статті НПП кафедр біолого-

екологічного факультету, що опубліковані та індексуються  у Міжнародних 

наукометричних базах. 

1. Наукова тематика та сучасні статті НПП кафедри мікробіології, 

вірусології та екології. 

2. Наукова тематика та сучасні статті НПП кафедри загальної біології та 

водних біоресурсів.  

3. Наукова тематика та сучасні статті НПП кафедри біохімії та фізіології. 

4. Наукова тематика та сучасні статті НПП кафедри фізіології та 

інтродукції рослин. 

5. Наукова тематика та сучасні статті НПП кафедри геоботаніки, 

ґрунтознавства та екології.  

6. Наукова тематика та сучасні статті НПП кафедри зоології та екології. 

46 

Разом 168 

  Форма контролю:  оцінювання індивідуального завдання за темами  № 1 на 4 тижні, № 

2 на 8 тижні, № 3 на 12 тижні, № 4 на 16 тижні, аналітичний огляд, презентація, доповідь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток (НМКД 4) 

 

СТРАТЕГІЇ ВИКЛАДАЧА З КУРСУ  

ЕЛЕКТИВНИЙ КУРС СУЧАСНОЇ БІОЛОГІЇ 

Навчальний результат 

курсу 

Якою є практика студента, 

щоб вони досягнули 

результату? 

Коли та як часто 

оцінюється їхній прогрес? 

В який спосіб студенти 

усвідомлюють зв'язок 

завдань курсу з 

очікуваними 

результатами? 

В який спосіб студенти 

будуть демонструвати 

очікувані результати 

курсів і як їх будуть 

оцінювати? 

Виконувати індивідуальні 

та самостійні завдання за 

навчальною дисципліною 

для демонстрації глибоких 

знань із спеціальності 

«Біологія», 

переосмислення наявних і 

створення нових цілісних 

знань та для демонстрації 

навички працювати 

автономно  

Виконання 

індивідуальних завдань 

для самостійної роботи 

Під час здачі 

індивідуальних та 

самостійних  завдань 

Під час отримання 

завдання, виконання та 

консультацій. 

Під час знайомства з 

науковими школами 

факультету. 

Здача виконаних 

індивідуальних та 

самостійних завдань 

Оцінювання результатів – 

в балах 

Вміти критично 

аналізувати та оцінювати 

рівень наявних знань, 

удосконалювати і 

розвивати свій 

інтелектуальний, 

загальнокультурний та 

науковий рівень 

Опитування на початку, 

під час аудиторних занять 

та у кінці  вивчення курсу. 

Аудиторні заняття - 

дискусії та виконання 

самостійної роботи 

Упродовж аудиторних 

занять та після виконання 

самостійної роботи 

Під час отримання 

завдання, виконання та 

консультацій 

Під час ментальної гри 

«Шість  шляп». 

При здачі таблиць, які є 

наслідком опрацювання 

наукових статей. 

А також під час 

презентації власних 

досліджень на 

кафедральних семінарах, 

конференціях, під час 

викладацької практики, 

під час представлення 



дисертаційної роботи на 

науковому семінарі та під 

час захисту. 

Оцінювання: наскрізне 

оцінювання процесу 

навчання, колегіальне, 

бальне 

Розуміти іншомовні 

наукові тексти з біології; 

вміти спілкуватись в 

діалоговому режимі, 

презентувати можливість 

використати набуті знання 

з курсу при виконанні 

наукової роботи 

українською та 

англійською мовами, 

оцінити чи знадобились 

знання з курсу для 

описання отриманих 

результатів. 

Робота з англомовними 

статтями, авторами яких є 

співробітники БЕФ, 

відповіді на запитання 

щодо переглянутого 

матеріалу, самостійна 

робота над складанням 

таблиць за результатами 

опрацювання матеріалів. 

Посилання на опрацьовані 

статті у власній науковій 

роботі. 

 

Упродовж аудиторних 

занять, після виконання 

самостійної роботи, на 

засіданні наукового 

гуртка, наприкінці 

навчання в аспірантурі. 

Під час отримання 

завдання, виконання та 

консультацій, роботи 

наукового гуртка, 

наприкінці навчання в 

аспірантурі. 

 

Діалог-бесіда під час 

обговорення статей, 

обговорення можливості 

використати набуті знання 

з курсу при виконанні 

наукової роботи.  

Оцінювання: робота без 

бального оцінювання, 

колегіальне. 

Знати принципи науково-

дослідної роботи, вміти 

визначати наукову 

проблему, формулювати 

тему, мету, завдання, 

об’єкт та предмет 

дослідження 

Знайомство з пошуковими  

системами, особливості 

роботи з ними. 

Знайомство з фаховими 

журналами за науковою 

тематикою та 

інформацією для авторів. 

Знайомство з 

особливостями роботи над 

науковою статтею з 

біологічної тематики. 

Упродовж аудиторних 

занять, після виконання 

самостійної роботи, на 

засіданні наукового 

гуртка, під час роботи над 

науковою тематикою. 

Під час отримання 

завдання, виконання 

наукового дослідження та 

консультацій, виступів на 

науковому гуртку та на 

конференціях і семінарах, 

під час захисту 

дисертаційної роботи. 

Діалог-бесіда під час 

обговорення статей, 

обговорення можливості 

використати набуті знання 

з курсу при виконанні 

наукової роботи, 

консультації з науковим 

керівником. Під час 

публічного оприлюднення 

результатів власних 

досліджень.  



Оцінювання: робота без 

бального оцінювання, 

колегіальне, рецензії та 

відгуки. 

Демонструвати глибокі 

знання із спеціальності 

«Біологія», зокрема 

засвоєння основних 

концепцій, розуміння 

сучасних теоретичних і 

практичних проблем, 

історії розвитку та 

сучасного стану наукових 

знань за спеціальністю 

«Біологія», оволодіння 

термінологією з 

досліджуваного наукового 

напряму.  

Відвідування аудиторних 

занять (лекцій та 

практики), відвідування 

консультацій, доповідь на 

засіданні наукового 

гуртка, виступи на 

кафедральних семінарах, 

конференціях, під час 

викладацької практики. 

Упродовж аудиторних 

занять, після виконання 

самостійної роботи, на 

засіданні наукового 

гуртка, безперервно під 

час роботи над науковою 

тематикою. 

Під час отримання 

завдання, виконання та 

консультацій, роботи 

наукового гуртка, під час 

презентації власних 

досліджень на 

кафедральних семінарах, 

конференціях, під час 

викладацької практики, 

наприкінці навчання в 

аспірантурі, 

Ознайомитись з 

науковими школами БЕФ, 

з методикою роботи над 

науковою статтею з 

біологічної тематики з 

урахуванням специфіки та 

можливостей кафедри; 

знайомство з науковими 

пошуковими системами за 

темою дисертаційної 

роботи; навчитись 

користуватись 

пошуковою системою 

Pubmed,  Міжнародними 

науко метричними базами 

Scopus та  Springer; 

швидкий пошук 

необхідних статей по 

ключовим словам; 

складання переліку 

журналів в яких можуть 

бути опубліковані 

результати ваших власних 

досліджень, знайомство з 

вимогами до оформлення 

статей. 

Знання наукової тематики 

наукового керівника, 

робота з керівником. 

Вміти підготувати та 

опублікувати наукову 

статтю 

 

 

Відвідування аудиторних 

занять (лекцій та 

практики), написання 

власної статті, 

відвідування 

консультацій, доповідь на 

засіданні наукового 

гуртку, виступи на 

кафедральних семінарах, 

конференціях. 

 

Упродовж аудиторних 

занять, після виконання 

самостійної роботи, під 

час роботи над статтею, 

на засіданні наукового 

гуртка,  наприкінці 

навчання в аспірантурі. 

Під час отримання 

завдання, виконання та 

консультацій з науковим 

керівником, роботи 

наукового гуртка, під час 

виконання наукового 

дослідження та його 

обговорення і описання, 

під час презентації 

власних досліджень на 

кафедральних семінарах, 

конференціях, наприкінці 

навчання в аспірантурі. 



Підготовка таблиць після 

опрацювання 

запропонованих статей, 

під час презентації 

власних досліджень на 

кафедральних семінарах, 

конференціях, під час 

описання власних 

досліджень та  

представлення 

дисертаційної роботи на 

науковому семінарі та під 

час захисту.  

Під час публічного 

оприлюднення 

результатів власних 

досліджень.  

Оцінювання – бальне,  

робота без бального 

оцінювання, колегіальне, 

рецензії та відгуки. 

 



Додаток (НМКД 5) 

 

8. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

Використані методи під час аудиторних занять: метод мозкового штурму (ментальний метод 

шести шляп) під час розгляду кейс-статті (пізнавальні, дидактичні, логічні). 

Діалог-бесіда. 

Після роботи над статтями співробітників біолого-екологічного факультету, які опубліковані 

у журналах, що входять до міжнародних науко метричних баз заповнити таблиці: мета, 

методи, результати (контекстне навчання). 

Знайомство з фаховими журналами (дослідницькі, пошукові). 

Написання власної статті за отриманими результатами науково-дослідної роботи. 

 

 

 

 

ДОДАТОК  (НМКД 6) 

 

ДО СТРУКТУРИ РЕЙТИНГОВОЇ СИСТЕМИ ОЦІНЮВАННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ЗАСОБИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПОЧАТКОВОГО, ПОТОЧНОГО, ПРОМІЖНОГО  ТА 

ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

1. Для оцінки очікуваного результату навчання пропонуються анкети.  

2. Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних занять і включає 

перевірку знань, вмінь та контроль опанування студентами практичних навичок, які 

передбачені методичними розробками занять з відповідних тем, з використанням усного та 

письмового опитування. 

3. Проміжний  контроль здійснюється під час  перевірки індивідуальних та самостійних 

завдань за критеріями, які, схвалені на засіданні методичної комісії кафедри біохімії та 

фізіології. 

4. При визначенні загальної (підсумкової) оцінки враховуються як  результати поточного 

та проміжного контролю, так і результати іспиту. 

 

Критерії оцінювання (денна форма) 

 

Відповіді на 

практичних 

заняттях  

0-24 балів 

На кожному практичному занятті викладач  оцінює виконання завдання 

до практичних робіт 

АО  та самостійні 

завдання 

 

0-2 балів 

0-7 балів 

 

0-7 балів 

0-20 балів 

Оцінюється рівень виконання завдань для самостійної  та 

індивідуальної роботи 

 

- опрацювання 8 наукових статей, складання таблиці; 

- перелік вітчизняних та міжнародних фахових видань в яких 

можливо опублікувати результати власних наукових досліджень; 

- топ 10 найпопулярніших статей за темою дисертації; 

- підготовка наукової статті за власними науковими 

результатами. 

 



Критерії оцінювання (заочна форма) 

 

Відповіді на 

практичних 

заняттях  

0-16 балів 

На кожному практичному занятті викладач  оцінює виконання завдання 

до практичних робіт 

АО  та самостійні 

завдання 

 

0-2 балів 

0-7 балів 

 

0-7 балів 

0-16 балів 

Оцінюється рівень виконання завдань для самостійної  та 

індивідуальної роботи 

 

- опрацювання 8 наукових статей, складання таблиці; 

- перелік вітчизняних та міжнародних фахових видань в яких 

можливо опублікувати результати власних наукових досліджень; 

- топ 10 найпопулярніших статей за темою дисертації; 

- підготовка наукової статті за власними науковими 

результатами. 

Критерії оцінювання відповідей на практичних заняттях 

При оцінюванні враховується  

− обсяг, повнота, правильність та точність  

− осмислення, систематизованість,  

− обґрунтованість, логічність, послідовність викладу, ступінь самостійності в 

судженнях, культура мовлення; 

− вміння узагальнювати, виокремлювати, порівнювати 

− якість виконання роботи . 

 

Критерії оцінювання  АО та самостійної роботи 

 

При оцінюванні враховується  

− характер засвоєння матеріалу: обсяг, повнота, правильність та точність знань, 

рівень  осмислення, міцність засвоєння, систематизованість; 

− якість відповіді: обґрунтованість, логічність, послідовність зв’язків; 

− вміння узагальнювати, виокремлювати, порівнювати 

− якість виконання роботи . 

 

  

Відмінно  

− Повні відповіді на усі запитання 

− Уміння аналізувати відповідні положення, поняття, твердження;  

− Виклад матеріалу логічний, послідовний, лаконічний; 

− Застосування схем та графічних методів подання інформації у 

поєднанні з вербальним описом 

− Вміння аналізувати-узагальнювати-порівнювати. 

− Самостійне, творче, ініціативне застосування знань; 

− Поєднання повноти відповіді та лаконічності 

− Достатня старанність і вправність застосування набутих знань. 

− Відмінна якість оформлення 



 

Добре 

− Повні відповіді усі запитання 

− Виклад матеріалу логічний, послідовний, лаконічний; 

− Самостійне репродуктивне застосування знань за вказівками 

викладача; 

− Старанність і вправність застосування набутих знань. 

− Добра якість оформлення 

Задовільно 

− Відповіді на більшість запитань 

− Механічність, фрагментарність відповідей 

−  Порушення логіки та послідовності відповіді, недостатня 

самостійність мислення. 

− Задовільна якість оформлення 

 

Незадовільно  

− Відсутність виконання всіх завдань 

− Неповні відповіді на запитання 

− Фрагментарність відповідей; 

− Незадовільна якість оформлення 

 

Критерії оцінювання підготовки статті (денна форма) 

0 балів  Завдання не виконано. 

1-4  бали Завдання виконано неправильно або недбало. 

5-8 балів Виконана правильно частина завдання. 

9-11 балів  Завдання виконане правильно, але є неточності з окремих питань. 

12-14 балів  Завдання виконане правильно, але немає апробації та обговорення статті 

15-20 балів  Завдання виконане правильно, творчо. Стаття пройшла попереднє обговорення 

на кафедрі і готова до представлення у журнал. 

 

Критерії оцінювання підготовки статті (заочна форма 

0 балів  Завдання не виконано. 

1-3  бали Завдання виконано неправильно або недбало. 

4-7 балів Виконана правильно частина завдання. 

8-10 балів  Завдання виконане правильно, але є неточності з окремих питань. 

11-12 балів  Завдання виконане правильно, але немає апробації та обговорення статті 

13-16 балів  Завдання виконане правильно, творчо. Стаття пройшла попереднє обговорення 

на кафедрі і готова до представлення у журнал. 

 

Критерії оцінювання завдання для самостійної роботи (денна форма) 

0 балів  Завдання не виконано. 
0,5  бала  Завдання виконано неправильно або недбало. 
1,5 бала Виконана правильно частина завдання, використовується з конспектів. 
2 бала   Завдання виконане правильно, але є неточності з окремих питань. 
2,5 бала  Завдання виконане правильно. 
3 бала  Завдання виконане правильно, творчо. Правильно виконані додаткові завдання за 

власною ініціативою здобувача. 
 

Критерії оцінювання завдання для самостійної роботи (заочна форма) 

0 балів  Завдання не виконано. 
0,5  бала  Завдання виконано неправильно або недбало. 
1 бал Виконана правильно частина завдання, використовується з конспектів. 
1,5 бала   Завдання виконане правильно, але є неточності з окремих питань. 
1,75 бала  Завдання виконане правильно. 
2 бала  Завдання виконане правильно, творчо. Правильно виконані додаткові завдання за 

власною ініціативою здобувача. 

 


