
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» 

 
«ЗАТВЕРДЖУЮ» 

Голова групи забезпечення спеціальності 

162 «Біотехнології та біоінженерія» 

 

____________         О.М. Огурцов 
(підпис)   (ініціали та прізвище) 

«  28  »        серпня       2019 року 
 

 

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Аналітичні методи науково-дослідної роботи в біотехнології  

( назва навчальної дисципліни) 

 

 

рівень вищої освіти    Другий (магістерський)   
перший (бакалаврський) / другий (магістерський) 

 

галузь знань    16  Хімічна та біоінженерія    
(шифр і назва) 

 

спеціальність    162 Біотехнології та біоінженерія    

(шифр і назва ) 

 

спеціалізація    162-1 Промислова біотехнологія    
(шифр і назва ) 

 

вид дисципліни    Професійна підготовка    
(загальна підготовка / професійна підготовка) 

 

форма навчання    Денна    
(денна / заочна) 

 

 

 

 

 

 

 

Харків – 2019 рік 

 

 

 

 



ЛИСТ ЗАТВЕРДЖЕННЯ 

 

 

Робоча програма з навчальної дисципліни  

  Аналітичні методи науково-дослідної роботи в біотехнології  
(назва дисципліни) 

 
 

 

Розробник: 
 

доцент, пров. наук. співр., канд. с-г. наук____ ______________        Л.В. Горбунов 

   (посада, науковий ступінь та вчене звання) (підпис) (ініціали та прізвище) 

 

 

 

 

 

 

Робоча програма розглянута та затверджена на засіданні кафедри  
 

   біотехнології, біофізики та аналітичної хімії    
(назва кафедри) 

 

Протокол від «  28  »        серпня        2019 року №   1   
 

 

Завідувач кафедри   біотехнології, біофізики   

     та аналітичної хімії           ________________         О.М. Огурцов   
 (назва кафедри) (підпис) (ініціали та прізвище) 

 

 

 

 



 

ЛИСТ ПЕРЕЗАТВЕРДЖЕННЯ РОБОЧОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 

 

Дата засідання  

кафедри – 

розробника РПНД 

Номер 

протоколу 

Підпис завідувача 

кафедри 

Підпис голови НМК або 

завідувача випускової кафедри 

(для дисциплін професійної 

підготовки зі спеціалізації, 

якщо РПНД розроблена не 

випусковою кафедрою) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 



МЕТА, КОМПЕТЕНТНОСТІ, РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  

ТА СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ 

 

 Метою викладання дисципліни є ознайомлення студентів із основними 

методами проведення математичного моделювання в галузі біотехнології. 

Предметом дисципліни є вивчення методів проведення багатофакторного 

аналізу та оптимізації дослідження. Ця дисципліна призначена надати 

майбутнім спеціалістам системи знань, теоретичних основ оптимізації 

дослідження та їх практичного втілення на підприємствах біотехнологічної 

галузі, а також під час навчання в аспірантурі. Завданням вивчення дисципліни 

є надання майбутнім спеціалістам системи знань, теоретичних основ 

проведення багатофакторного аналізу та оптимізації дослідження та їх 

практичного втілення на підприємствах біотехнологічної галузі. 

  

          Компетентності: К01, К02, К08, К09, К11- К17, К19- К21, ФК1.1, ФК1.3.

 Результати навчання: ПР04, ПР08, ПР10, ПР12, ПР14, ПР17-ПР21. 

 

Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни 

Попередні дисципліни: Наступні дисципліни: 

Основи біохімічної інженерії  

Промислова біотехнологія 

біологічно активних речовин 

 

Моделювання та оптимізація 

систем та процесів в біотехнології 
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11 150/5 48 102 32 - 16 НДР 2 – + 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до загального обсягу 

складає 32  %. 
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у декількох семестрах). 

Назви змістових модулів. 
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1 

 

Л 

 

2 

Змістовий модуль № 1 Математичні моделі в 

біотехнології. 

Розділ 1. Відтворюваність результатів 

біотехнологічного дослідження. 
Тема 1. Предмет і задачі курсу, методи 

оптимізації дослідження та його роль у підготовці 

магістрів з харчової технології та інженерії.  

Багатовимірні дані. Контроль виробничого процесу. 

Необхідність проведення багатофакторного 

експерименту.  

1-8 

2 ПЗ 2 Підвищення відтворюваності результатів 

біотехнологічного експерименту. Забезпечення умови 

збігу результатів дослідів. Алгоритм проведення 

багатофакторного дослідження. 

9-20 

3 

 

Л 2 Розділ 2. Підвищення відтворюваності результатів 

біотехнологічного експерименту. Тема 2. Визначення 

умов рішення поставленої задачі. Оцінка 

індивідуальних властивостей біооб'єкту.  

1-8 

4 ПЗ 2 Оцінка ефективності технологічних етапів. Оцінка 

стану біооб'єкту. Зіставність одержаних результатів 

отриманих за різних умов проведення експерименту. 

9-20 

5 Л 2 Розділ 3. Методи багатофакторного аналізу. 

 Тема 3. Виділення істотних факторів. Апріорне 

ранжирування факторів.  t-критерій аналізу незалежних 

вибірок. Дерева класифікації.  

1-8 

6 СР 4 Приклад зниження помилки середньоквадратичного 

відхилення життєздатності деконсервованих живців 

плодово-ягідних культур. 

 Приклад оцінки сили впливу варійованих факторів 

кріоконсервації живців плодово-ягідних культур. 

1-8 

7 ЛЗ 2 Дисперсійний аналіз. Кореляційний аналіз. 9-20 

 

8 

 

Л 

 

2 

Тема 4 Метод найменших квадратів. Дискрімінантний 

аналіз. Кластерний аналіз. Регресійний аналіз. Аналіз 

тимчасових рядів.  

1-8 

9 СР 4 Приклад ефективності кріоконсервування сперміїв і 

ембріонів тварин. 
1-8 

10 ПЗ 2 Багатовимірне шкалювання і аналіз факторів. Метод 

головних компонент. 
9-20 
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11 Л 2 Розділ 4. Методи багатофакторної оптимізації. 

Тема 5. Нейронні мережі. Методи здобичі даних (Data 

Mining). 

1-8 

12 СР 4 Приклад аналізу варіабельності серцевого ритму. 

Приклад аналізу споживання продуктів харчування.  
1-8 

13 ПЗ 2 Приклад аналізу впливу варіації біологічних і 

технологічних факторів на життєздатність 

деконсервованих сперміїв і ембріонів тварин. Приклад 

аналізу інформаційних потоків. 

9-20 

14 Л 2 Тема 6. Область допустимих значень. Методи 

випадкового пошуку в задачах експериментальної 

оптимізації. Алгоритм рівномірного дихотомічного 

пошуку. Етап встановлення меж інтервалів. Вибір 

методу руху до точки глобального оптимуму.  

1-8 

15 СР 4 Еквідістантні плани. Метод розподілу інтервалу навпіл. 

Метод дихотомії. Метод золотого перетину. Метод 

сіток. Апроксимація похідних. Квадратична 

апроксимація. Ітераційні методи рішення рівнянь. Метод 

Якобі. 

1-8 

16 ЛЗ 2 Приклад  Залежність життєздатності деконсервованих 

живців плодово-ягідних культур від параметрів 

кріоконсервування. Приклад Залежність вірогідності 

кристалоутворення середовища. 

9-20 

17 Л 2 Тема 7. Класифікація задач і способів їх рішення. 

Траєкторія пошуку мінімуму функції методами Гауса-

Зейделя, покоордінатного спуску, локальних варіацій. 

Траєкторія пошуку мінімуму методами: зв'язаних 

напрямів; конфігурацій; Хука-Джівса. Алгоритми 

направленого випадкового пошуку методами: 

повернення при невдалому кроці; з постійним радіусом 

пошуку і випадковими напрямами; якнайкращої проби; 

статистичного градієнта; випадковий пошук, що 

повторюється. Мінімізація функцій n змінних симплекс-

методом.  

1-8 

18 СР 4 Траєкторія пошуку мінімуму функції Химмельблау 

градієнтним методом найскорійшого спуску. Метод 

лінійної апроксимації. Метод багатовимірної оптимізації 

Ньютона. 

1-8 

19 ПЗ 2 Приклад. Заводнювання нафтового пласта. Приклад. 

Оптимізація режиму заморожування сперміїв бугая. 
9-20 

 

20 

 

Л 

 

2 

Тема 8. Метод послідовного симплекс-планування. 

Безградієнтний метод сімплексної оптимізації. 

Перевірка гіпотези про нормальний закон розподілу 

помилок експерименту. Перевірка гіпотези про 

відтворюваність дослідів. Критерій Кохрена.  

1-8 

21 СР 4 Сімплексна оптимізація на основі використання 

рівняння регресії. Перевірка значимості рівняння 

коефіцієнтів регресії. Перевірка адекватності рівняння 

регресії. Способи зміни розмірів симплексу. Зміна 

розмірів симплексу із збереженням якнайкращої 

вершини. 

1-8 
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22 ЛЗ 2 Контрольна робота №1. 9-20 
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Змістовий модуль № 2 Роль моделювання в сучасній 

біотехнології. Розділ 4. Оптимізація дослідження 

методом крутого сходження. Тема 9. Плани на 

латинських квадратах. Планування експерименту. 

Алгоритм методу крутого сходження. Повний 

експеримент фактора. Дробовий експеримент 

фактора.  

1-8 

24 СР 4 Метод еволюційного планування (ЕВОП). Генетичні 

Алгоритми (Genetic Algorithms). 
1-8 

25 ПЗ 2 Приклад. Оптимізація кріозахисного середовища і 

режиму заморожування ембріонів миші, заснованого на 

застосуванні низьких швидкостей. Приклад. Оптимізація 

кріозахисного середовища і способу заморожування 

ембріонів миші, заснованого на застосуванні високих і 

надвисоких швидкостей. 

9-20 

26 Л 2 

Тема 10. Оптимізація методом крутого сходження по 

поверхні відгуку. Загальні відомості про плани другого 

порядку. Ортогональне центральне композиційне 

планування.  

1-8 

27 СР 4 Рототабельне центральне композиційне планування. 1-8 

28 ПЗ 2 Приклади досягнення екстремуму поверхні відгуку за 

допомогою методів: симплекс-планування, Бокса-

Уїлсона та векторного. 

9-20 

29 Л 2 Тема 11. Дослідження поверхні відгуку на основі 

рівнянь регресії другого порядку. Канонічна форма 

рівняння регресії. Застосування ЕОМ для дослідження 

форми поверхні відгуку.  

1-8 

30 СР 4 Порівняльний аналіз ефективностей існуючих методів 

оптимізації багатофакторних досліджень. 
1-8 

31 ПЗ 2 Набір та редакція баз даних в середовищі Excel та 

Access 
9-20 

32 Л 2 Тема 12. Графічне представлення одержаних 

результатів. Способи представлення одержаних 

результатів. Категорізовані графіки: двомірні, 

трьохмірні, тернарні; n-мірні. Діаграми: кругові, 

розмаху, розсіяння. Контурно-графічний аналіз за 

схемою В. Клеймана.  

1-8 

33 СР 4 Графічний розвідувальний аналіз даних: згладжування 

двовимірних розподілів; пошарове стиснення. Проекції 

трьохмірних наборів даних - піктографіки:  кругові,  

"обличчя Чернова", послідовного типу,  матричні 

графіки. Поверхні відгуку в трьохмірній системі 

координат. Методи апроксимації. Візуалізація 

інструментів Data Mining. Карти входів та виходів. 

1-8 

34 ПЗ 2 Пошук оптимальних рішень за допомогою програм  

SPSS -17 та STATISTICA. 
9-20 
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35 Л 2 Тема 13. Оптимізація проведення  біологічного 

дослідження векторним способом. Формули рішення 

задачі оптимізації біологічного багатофакторного 

дослідження векторним методом. Алгоритм векторного 

рішення задачі оптимізації біологічного 

багатофакторного дослідження. Побудова поверхні 

відгуку на основі застосування векторного методу.  

1-8 

36 СР 4 Знаходження локального оптимуму векторним 

способом. Знаходження глобального оптимуму 

векторним способом «пеленг». Опис поверхні відгуку 

при русі до глобального оптимуму з різних точок 

простору фактора. 

1-8 

37 ПЗ 2 Моделювання біологічного експерименту. Побудова 

фазових портретів. 
9-20 
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Тема 14. Порівняльний аналіз методів проведення 

оптимізації досліджень. Алгоритм пошуку і опису 

області глобального оптимуму векторним способом. 

Умови реалізації максимальної ефективності існуючих 

методів оптимізації біологічного дослідження.  

1-8 

39 СР 4 Умова реалізації максимальної ефективності існуючих 

методів оптимізації дослідження. 
1-8 

40 ПЗ 2 Основні переваги векторного способу порівняно з 

існуючими методами оптимізації. 
9-20 

41 Л 2 Тема 15. Основні поняття теорії  моделювання. 

Моделювання інформаційних процесів. Загальні 

принципи моделювання об'єктів і процесів.  

1-8 

42 ПЗ 4 Сучасні методи комп'ютерного моделювання.   

43 ЛЗ 2 Математичне моделювання дискретних процесів і 

цифрових систем. 
9-20 

44 Л 2 Тема 16. Аналіз стійкості і якості дискретних процесів. 

Синтез алгоритмів функціонування цифрових систем.  

Комп'ютерне і імітаційне моделювання в середовищі 

MATLAB-Simulink. Питання реалізації алгоритмів 

обробки інформації. 

1-8 

45 ПЗ 2 Контрольна робота №2. 9-20 

Разом (годин) 116   

  

 

САМОСТІЙНА РОБОТА 

№ 

з/п 
Назва видів самостійної роботи 

Кількість 

годин 

1 Опрацьовування лекційного матеріалу 8 

2 Підготовка до практичних(лабораторних, семінарських) занять  16 

3 
Самостійне вивчення тем та питань, які не викладаються  

на лекційних заняттях  
52 

4 Виконання індивідуального завдання 40 

 Разом 116 



 

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ  

 

    Науково дослідна робота     

 (вид індивідуального завдання) 

 

№ 

з/п 

Назва індивідуального завдання  

та (або) його розділів 

Терміни 

виконання  

(на якому 

тижні) 

1 Перелік тем рекомендованих науково дослідних робіт 

1. Навести приклади зниження помилки 

середньоквадратичного відхилення.  

2. Навести приклади оцінки сили впливу варійованих 

факторів 

3. Навести приклади аналізу впливу варіації біологічних і 

технологічних факторів, інформаційних потоків, варіабельності 

серцевого ритму, споживання продуктів харчування 

4. Навести приклади аналізу залежності життєздатності 

деконсервованих живців плодово-ягідних культур від 

параметрів кріоконсервування. 

5. Навести приклади аналізу вірогідності 

кристалоутворення середовища, заводнювання нафтового 

пласта 

6. Навести приклади досягнення екстремуму поверхні 

відгуку за допомогою методів: симплекс-планування, Бокса-

Уїлсона та векторного 

7. Навести приклади оптимізації кріозахисного середовища 

і режиму заморожування сперміїв бугая, коропа та  ембріонів 

миші, корови заснованого на застосуванні низьких високих і 

надвисоких швидкостей. 

8. Навести приклади набіру та редакції баз даних в 

середовищі Excel та Access. Пошук оптимальних рішень за 

допомогою програм  SPSS -17 та STATISTICA 

9. Навести приклади моделювання біологічного 

експерименту.  

10. Навести приклади побудови фазових портретів 

11. Навести приклади засобів підвищення відтворюваності та 

збіг результатів дослідів 

12. Навести приклади методів однофакторного аналізу 

13. Навести приклади методів багатофакторного аналізу 

14. Навести приклади методів пошуку в задачах 

однофакторної оптимізації. 

15. Навести приклади методів багатовимірної оптимізації 

16. Навести приклади методів математичного моделювання 

16 



17. Навести приклади методів побудови  моделі біологічного 

експерименту. Побудова фазових портретів. 

18. Навести приклади методів пошуку оптимальних рішень 

методом «крутого сходження» 

19. Навести приклади методів послідовного симплекс-

планування у біотрансформації як перспективний напрямок в 

одержанні лікарських засобів на основі культур клітин рослин. 

20. Навести приклади методів оптимізації дослідження 

методом крутого сходження регуляції внутрішньоклітинних 

ферментативних реакцій.  

21. Навести приклади порівняльного аналізу методів 

проведення оптимізації досліджень  сімбіотиків (нормофлори 

та пробіотикі). 

22. Навести приклади сучасних методів комп'ютерного 

моделювання симбіозу людини й мікрофлори. 

23. Навести приклади сучасних методів комп'ютерного 

моделювання культивування клітин мікроорганізмів при 

одержанні препаратів нормофлорів. Застосування нормофлорів. 

24. Навести приклади методів багатофакторного аналізу в 

одержанні культури клітин і тканин рослин при одержанні 

лікарських засобів.  

25. Навести приклади методів здобичі даних (Data Mining) 

для визначення каллусної культури (одержання каллуса, 

особливості живильного, середовища стадії одержання біомаси, 

переваги каллусних і суспензійних культур). 
 

2 Особливості підготовки науково дослідних робіт. 

Науково дослідна робота повинна представляти собою 

аналітичний огляд науково-технічної літератури, що включає 

викладення сучасних результатів та досягнень по темі роботи, 

опис сучасних технологічних установок та методик, що 

використовуються в біонанотехнології, порівняльний опис 

методів і методик дослідження об’єктів. В науково дослідної 

роботі необхідно використати матеріали наукових статей, що 

надані лектором.  

За змістом науково дослідна робота не повинна повторю-

вати роботи, що були виконані іншими студентами в 

попередніх семестрах. 

 

3 Оформлення письмової контрольної роботи. 

Контрольна робота виконується у формі рукопису на 

стандартних аркушах формату А4 шрифтом Times New Roman 

14 pt через 1,5 інтервали з використанням абзацного відступу 

1,25 мм і вирівнювання тексту «По ширині». 

Рукописний текст повинен бути виконаний креслярським 

 



шрифтом. 

Контрольна робота брошурується в папку і здається 

викладачу в день захисту роботи. 

Контрольна робота повинна містити: 

1) титульний лист;  

2) власне текст роботи; 

3) список використаних джерел. 

Зразок оформлення титульного аркуша:  

https://sites.google.com/site/anogurtsov/ind/tituls  

У список використаних джерел слід включити всі джерела, 

які нумеруються в порядку їх цитування в тексті. Зразки 

оформлення посилань у списку використаних джерел: 

http://www.ukrbook.net/zakony/prykl_bib_zap.pdf  

 

 

МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

Методи навчання, з окремої навчальної дисципліни – це методи взаємодії 

між викладачем та студентами, а саме методи подання інформації студентові  

в ході його пізнавальної діяльності.  

На лекційних, практичних та семінарських заняттях з метою активізації 

навчально-пізнавальної діяльності студентів при вивченні дисципліни 

«Біонанотехнологія та нанобіофізика» використовуються наступні методи. 

Пояснювально-ілюстративний метод або інформаційно-рецептивний. 

Студенти здобувають знання у «готовому» вигляді, слухаючи лекцію, або з 

навчальної (або методичної) літератури, або за допомогою Интернет-посібника. 

Студенти сприймають і осмислюють факти, оцінки, висновки й залишаються в 

рамках репродуктивного (відтворюючого) мислення. Такий метод якнайширше 

застосовують для передавання значного масиву інформації. Його можна 

використовувати для викладення й засвоєння фактів, підходів, оцінок, 

висновків.  

Репродуктивний метод. Ідеться про застосування вивченого на основі 

зразка або правила. Діяльність студентів є алгоритмічною, тобто відповідає 

інструкціям, розпорядженням, правилам – в аналогічній до представленого 

зразка ситуаціях. Організовується діяльність студентів за кількаразовим 

відтворенням засвоюваних знань. Для цього використовуються різноманітні 

вправи, лабораторні, практичні роботи, програмований контроль, різні форми 

самоконтролю. Цей метод застосовується у взаємозв'язку з інформаційно-

рецептивним методом (який передує репродуктивному). Разом вони сприяють 

формуванню знань, навичок і вмінь в студентів, формують основні розумові 

операції (аналіз, синтез, узагальнення, перенос, класифікація. 

Метод проблемного навчання. Викладач, перш ніж знайомити з 

матеріалом, ставить проблему, формує пізнавальне завдання, а потім 

розкриваючи систему доказів, порівнюючи погляди, різні підходи, показує 

https://sites.google.com/site/anogurtsov/ind/tituls
http://www.ukrbook.net/zakony/prykl_bib_zap.pdf


спосіб розв’язання поставленого завдання. Студенти стають свідками й 

співучасниками наукового пошуку і не тільки сприймають, усвідомлюють та 

запам'ятовують готову інформацію, але й стежать за логікою доказів, за рухом 

думки педагога. 

Частково-пошуковий, або евристичний метод. Його суть – в організації 

активного пошуку розв’язання висунутих педагогом пізнавальних завдань або 

під керівництвом педагога, або на основі евристичних програм і вказівок. 

Процес мислення поетапно направляється й контролюється педагогом або 

самими учнями на основі роботи над завданнями і навчальними посібниками. 

Дослідницький метод. Після аналізу матеріалу, постановки проблем і 

завдань, короткого усного або письмового інструктажу студенти самостійно 

вивчають літературу, ведуть спостереження й виміри та виконують інші 

пошукові дії. У даному методі найбільш повно проявляються ініціатива, 

самостійність, творчий пошук у дослідницькій діяльності. Дослідницький 

метод безпосередньо переходить у методи, які імітують, а іноді й реалізують 

науковий пошук.  

МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

Контроль знань і умінь студентів (поточний і підсумковий) з дисципліни 

здійснюють згідно з кредитною системою організації навчального процесу. 

Рейтинг студента із засвоєння дисципліни визначається за 100 бальною 

шкалою. Критерії оцінки рівня знань на лабораторних, семінарських та 

практичних заняттях визначені наступним чином. 

Оцінка «відмінно»/А – студент демонструє глибоке знання навчального 

матеріалу, що міститься в основних і додаткових літературних джерелах; 

вміння аналізувати явища, які вивчаються, в їхньому взаємозв’язку і розвитку; 

вміння проводити теоретичні розрахунки; вміння розв’язувати складні 

практичні задачі; відповіді на запитання чіткі, лаконічні, логічно послідовні.  

Оцінка «добре»/В – студент демонструє глибокий рівень знань в обсязі 

обов’язкового матеріалу; вміння давати аргументовані відповіді на запитання і 

проводити теоретичні розрахунки; вміння розв’язувати складні практичні 

задачі; проте відповіді на запитання містять певні неточності. 

Оцінка «добре»/С – студент демонструє міцні знання матеріалу, що 

вивчається, та його практичного застосування; вміння давати аргументовані 

відповіді на запитання і проводити теоретичні розрахунки; вміння розв’язувати 

практичні задачі; проте наявне невміння використовувати теоретичні знання 

для розв’язування складних практичних задач. 

Оцінка «задовільно»/D – студент демонструє знання основних 

фундаментальних положень матеріалу, що вивчається, та їх практичного 

застосування; вміння розв’язувати прості практичні задачі; проте наявне 

невміння давати аргументовані відповіді на запитання; невміння аналізувати 

викладений матеріал і виконувати розрахунки; невміння розв’язувати складні 

практичні задачі. 

Оцінка «задовільно»/Е – студент демонструє знання основних 

фундаментальних положень матеріалу модуля; вміння розв’язувати 



найпростіші практичні задачі; проте наявне незнання окремих (непринципових) 

питань з матеріалу модуля; невміння послідовно і аргументовано висловлювати 

думку; невміння застосовувати теоретичні положення при розв’язанні 

практичних задач. 

Оцінка «незадовільно»/FX (потрібне додаткове вивчення) – коли студент 

дає правильну відповідь не менше ніж на 35% питань, або на всі запитання дає 

необґрунтовані, невичерпні відповіді, допускає грубі помилки. Має неповний 

конспект лекцій. Додаткове вивчення матеріалу модуля може бути виконане в 

терміни, що передбачені навчальним планом.  

Оцінка «незадовільно»/F (потрібне повторне вивчення) – повна відсут-

ність знань значної частини навчального матеріалу модуля; істотні помилки у 

відповідях на запитання; незнання основних фундаментальних положень; 

невміння орієнтуватися під час розв’язання простих практичних задач.  

Підсумкова (загальна оцінка) курсу навчальної дисципліни є сумою 

рейтингових оцінок (балів), одержаних за окремі оцінювані форми навчальної 

діяльності: поточне тестування рівня засвоєності теоретичного матеріалу під 

час аудиторних занять і самостійної роботи та оцінка (бали) за виконання 

курсової роботи.  

 

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ, ТА ШКАЛА 

ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ (НАЦІОНАЛЬНА ТА ECTS) 

 

Розподіл балів для оцінювання поточної успішності студента 

Поточне тестування та самостійна робота 

Сума 
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

Лабораторні 

роботи 

Науково 

дослідна 

робота 
Контрольна робота 1 Контрольна робота 2 

30 30 20 20 100 

 

 

Шкала оцінювання знань та умінь: національна та ЄКТС 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка ECTS 

Оцінка  

за національною шкалою 

90 ... 100 A Відмінно 

82 … 89 B 
Добре 

75 … 81 C 

64 … 74 D 
Задовільно 

60 … 63 E 

35 … 59 FX 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 

0 … 34 F 
незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 



НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Складовими частинами комплексу навчально-методичного забезпечення 

навчальної дисципліни є базовий навчальний посібник, навчальний контент, кейси 

для поточного та підсумкового контролю знань і вмінь студентів, завдання до 

комплексної контрольної роботи, методичні вказівки для заочників та шкала та 

критерії оцінювання знань та вмінь студентів, які є в наявності на сайті кафедри 

http://web.kpi.kharkov.ua/biotech/  

 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА  

 

Базова література 

1 Блохин А.В. Теория эксперимента [Электронный курс]: Курс лекций в 

двух частях: Часть 1. – Электрон. текст. дан. (1,1Мб). – Мн.: Научно-
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