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МЕТА, КОМПЕТЕНТНОСТІ, РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  

ТА СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ 

 

Мета: формування у студентів системи знань, що забезпечують, використову-

ючи здобуті знання, здійснення кваліфікованих наукових досліджень, 

впровадження результатів яких забезпечить виробництво високоякісної, 

конкурентоспроможної та безпечної для здоров'я людини і довкілля продукції. 

 

Компетентності: ПК-1–ПК-9, ПКс1-1–ПКс1-5, ПКс2-1–ПКс2-5 

 

Результати навчання: РН-1–РН-10, РНс-1–РНс1-5, РНс2-1–РНс2-5 

 

Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни 

Попередні дисципліни: Наступні дисципліни: 

Біоматеріалознавство та інженерія 

біотканин 

Біобезпека та біоетика в біотехнології та 

біоінженерії 

Біоінформатика та інформаційна 

біотехнологія 

Фізико-хімічні основи біотехнології та 

біоінженерії 

Біосинергетика Основи біофізики клітини 

Моделювання та оптимізація 

систем та процесів в біотехнології 

Аналітичні методи науково-дослідної 

роботи в біотехнології 

 

 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
(розподіл навчального часу за семестрами та видами навчальних занять) 

 

С
ем

ес
тр

 

З
аг

ал
ь
н

и
й

 о
б

ся
г 

 

(г
о
д

и
н

) 
/ 

к
р
ед

и
ті

в
 E

C
T

S
 

З них 
За видами аудиторних 

занять (годин) 

Ін
д

и
в
ід

у
ал

ь
н

і 
за

в
д

ан
н

я
 с

ту
д

ен
ті

в
 

(К
П

, 
К

Р
, 
Р

Г
, 
Р

, 
Р

Е
) 

Поточний 

контроль 

Семестровий 

контроль  

А
у
д

и
то

р
н

і 
за

н
я
тт

я
  

(г
о
д

и
н

) 

С
ам

о
ст

ій
н

а 
р
о
б

о
та

  

(г
о
д

и
н

) 

Л
ек

ц
ії

 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

і 
за

н
я
тт

я
 

П
р
ак

ти
ч
н

і 
за

н
я
тт

я
, 

се
м

ін
ар

и
 

К
о
н

тр
о
л
ь
н

і 
р
о
б

о
ти

  

(к
іл

ь
к
іс

ть
 р

о
б

іт
) 

З
ал

ік
 

Е
к
за

м
ен

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

11 120/4 48 72 32 – 16 – 2 – + 

 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до загального обсягу 

складає 40 %. 
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Номер семестру (якщо дисципліна викладається  

у декількох семестрах). 

Назви змістових модулів. 

Найменування тем та питань кожного заняття. 

Завдання на самостійну роботу. 
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1 2 3 4 5 

1 Л 2 Змістовий модуль № 1 Організація наукових 

досліджень 

Розділ 1. Наукові дослідження та наукові результати.  

Тема 1. Наука та наукове дослідження.  

Поняття науки. Класифікація наук. Наукове 

дослідження. Етапи науково-дослідної роботи. 

Науковий напрям, наукова проблема та тема 

наукового дослідження.  

1-22 

2 СР 5 Роль науки в сучасному суспільстві. 1, 23-35 

3 Л 2 Тема 2. Підготовчий етап науково-дослідної роботи. 

Вибір теми наукового дослідження. Методика 

планування науково-дослідної роботи. Основні 

джерела наукової інформації. Вивчення джерел 

наукової інформації. 

1-22 

4 СР 5 Методика планування науково-дослідної роботи. 1, 23-35 

5 Л 2 Тема 3. Оформлення результатів досліджень у 

вигляді наукових праць. Наукові результати та їх 

оприлюднення. Схема створення наукової публікації. 

Робота над статтею. Складання та оформлення 

списку використаних джерел. 

1-22 

6 СР 5 Методика планування науково-дослідної роботи. 1, 23-35 

7 Л 2 Тема 4. Студентські науково-дослідні роботи. 

Реферати і доповіді. Контрольні індивідуальні 

завдання. Курсові роботи. Дипломні роботи. Загальні 

правила оформлення індивідуальних робіт. 

1-22 

8 СР 5 Методика оформлення наукових результатів у 

вигляді наукової статті. 

1, 23-35 

9 Л 2 Тема 5. Основи наукової етики. Основні принципи 

етики наукового співтовариства. Норми наукової 

етики. Порушення наукової етики.  

1-22 

10 СР 5 Норми наукової етики при підготовці публікацій.. 1, 23-35 

11 Л 2 Розділ 2. Вища освіта в Україні і Болонський процес. 

Тема 6. Євроінтеграція і Болонський процес.  

Етапи Болонського процесу. Бергенське комюніке 

2005 року. Декларація о Європейському просторі 

1-22 
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вислої освіти. 

12 СР 5 Вища освіта в Україні і Болонський процес. 1, 23-35 

13 Л 2 Тема 7. Болонський процес в Україні. Державна 

політика в сфері освіти. Напрямки реформування 

вищої освіти. Вищі учбові заклади та студентство. 

1, 23-35 

14 СР 5 Цілі участі України в Болонському процесі.. 1, 23-35 

15 Л 2 Тема 8. Впровадження кредитної системи. 

Багаторівнева система вищої освіти. Європейський 

додаток до диплому. Кредитно-модульна система. 

Академічна мобільність.  

Контрольна робота №1. 

1-22 

16 СР 5 Європейська система взаєморозаліку кредитів – 

ECTS. 

1, 23-35 

17 Л 2 Змістовий модуль № 2 Методологія наукових 

досліджень. 

Розділ 3. Методологія і організація наукових 

досліджень.  

Тема 9. Основи методології наукових досліджень.  

Поняття методу та методології наукових досліджень. 

Методи емпіричних досліджень. Абстрагування, 

аналіз, синтез. Індукція та дедукція, моделювання. 

Ідеалізація, формалізація, аксіоматичний метод, 

гіпотеза та припущення, теорія.  

1, 23-35 

18 СР 5 Системний аналіз. 1, 23-35 

19 Л 2 Тема 10. Науково-дослідні установи. Академічна, 

вузівська, галузева та заводська наука. Організація 

керування наукою в дослідницьких установах та 

ВНЗ. Керівництво науково-дослідними інститутами. 

Керування персоналом в наукових установах. 

1-22 

20 СР 5 Наукові дослідження в вищих навчальних закладах. 1, 23-35 

21 Л 2 

Тема 11. Підготовка кадрів вищої кваліфікації. 

Підготовка та підвищення кваліфікації науково-

педагогічних та наукових кадрів в Україні. 

Докторантура. Аспірантура. Здобувачі вченого 

ступеню кандидата наук, які працюють над 

дисертацією поза аспірантурою. Порядок проведення 

кандидатських іспитів. Вчені ступені та вчені звання. 

1-22 

22 СР 5 Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня 

доктора філософії та доктора наук у вищих  

навчальних закладах (наукових установах) 

1, 23-35 

23 Л 2 Тема 12. Основні вимоги до дисертаційних робіт. 

Актуальність і наукова новизна дисертації. 

Достовірність та практична значущість 

дисертаційного дослідження. Автореферат 

дисертації. 

1-22 

24 СР 5 Вимоги до структури та оформлення дисертації. 

 

1, 23-35 
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25 Л 2 Розділ 4. Інформаційне забезпечення наукових 

досліджень.  

Тема 13. Науково-інформаційна діяльність.  

Інформаційні потреби та інформаційний сервіс. 

Наукові документи. Еволюція інформаційної 

значущості. 

1-22 

26 СР 5 Види науково-інформаційної діяльності. 1, 23-35 

27 Л 2 Тема 14. Інформаційний пошук.  

Основи інформаційного пошуку. Координатне 

індексування. Класифікаційні схеми. УДК та ББК. 

Рубрикатори інформаційних видань.   

1-22 

28 СР 5 Методи інформаційного пошуку. 1, 23-35 

29 Л 2 Тема 15. Наукометрія. Цитування наукових 

публікацій. Покажчик цитованої літератури SCI. 

Покажчик цитування журналів JCR. Імпакт-фактор. 

1-22 

30 СР 5 Систематика покажчиків цитування. 1, 23-35 

31 Л 2 Тема 16. Джерела наукової інформації. Періодичні 

видання. Бази даних. Інтернет-ресурси.  

Контрольна робота №2 

1-22 

32 СР 5 Систематика джерел наукової інформації.  

Контрольна робота №2. 

1, 23-35 

Разом (годин) 112   

 

 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА 

 

№ 

з/п 
Назва видів самостійної роботи 

Кількість 

годин 

1 Опрацьовування лекційного матеріалу 8 

2 
Самостійне вивчення тем та питань, які не викладаються  

на лекційних заняттях  
80 

 Разом 88 

 

 

 

 

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ  

 

Індивідуальні завдання в 11 семестрі не передбачені Навчальним планом. 

 



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 Інтернет-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 

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.  

 

 



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 

Контрольна робота 1 Контрольна робота 2 

50 50 100 

 

 

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/  
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ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ В ІНТЕРНЕТІ 

 

1. Інтернет-ресурс «Научные исследования» – 

https://sites.google.com/site/anogurtsov/lectures/ni  

2. Інтернет-ресурс «Підручники кафедри» – 

https://sites.google.com/site/prokafedru/textbooks 

3. Інтернет-ресурс «Кафедра «Біотехнологія, біофізика та аналітична хімія» – 

http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/15  

4. Інтернет-ресурс «М.А.Грачев «Смотрящие в огонь» (НАУКА из первых рук, 

№2(56)2014)» –  

https://scfh.ru/papers/smotryashchie-v-ogon/  

5. Інтернет-ресурс «Проблемы постсоветской науки: истоки и факторы 

кризиса» –  

http://rossaprimavera.ru/article/problemy-postsovetskoy-nauki-istoki-i-faktory-

krizisa  

6. Інтернет-ресурс «Как развалить систему образования» – 

http://obrazovanie.by/sandakov/kak-razvalit-obrazovanie.html  

7. Інтернет-ресурс «У народа есть все основания не доверять науке» – 

https://aftershock.news/?q=node/515900&full#.WQcgA73Zw_0.livejournal  
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