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МЕТА, КОМПЕТЕНТНОСТІ, РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  

ТА СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ 

 

 Метою викладання  дисципліни є ознайомлення студентів із основними 

методами розвитку сільського господарства майбутнього. Освоєння дисципліни 

полягає у формуванні знань процесів, що протікають за участю ґрунтових 

організмів, закономірностей їх просторово-функціонального розподілу в 

наземних екосистемах, проблем грунтово-біологічного моніторингу, умінь і 

навичок їх використання в агрономії. 

  

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

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

 

Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни 

Попередні дисципліни: Наступні дисципліни: 

Загальна біологія Аналітичні методи науково-дослідної 

роботи в біотехнології 

Загальна мікробіологія та 

вірусологія 

Моделювання динамічних біологічних 

систем 

Біологія клітини  

 

 

 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
(розподіл навчального часу за семестрами та видами навчальних занять) 
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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). 
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2 

Змістовий модуль № 1 Агроекосистеми, їх класифікація 

і особливості функціонування, вчення про грунт, 

рослини в екосистемах Землі. 

Розділ 1. Положення сільськогосподарської 

біотехнології в системі наук, її зв'язок з іншими 

науками. Тема 1. Вступ. Визначення, предмет, цілі, 

завдання сільськогосподарської біотехнології. Методи 

досліджень. Розділи сільськогосподарської 

біотехнології. Внесок учених у розвиток науки. 

Природні і сільськогосподарські екосистеми. 

1-13 

2 СР 4 Екологічні екскурсії в найближчий 

сільськогосподарський масив, знайомство учнів з 

основними елементами агроландшафту, його 

структурою і динамікою (сезонною і просторовою), 

аналіз спрямованості потоків речовин і енергії в 

агроекосистемі. 

14-42 

3 

 

Л 2 Тема 2. Агроекологічних системи, їх формування і 

структура. Структура агроекосистеми. Найважливіші 

групи продуцентів, консументов і редуцентів в 

агроекосистемах, ланцюга живлення, потоки речовин і 

енергії. Місце і роль людини в агроекосистемах. 

Абіотичний компонент агроекосистеми, поняття про 

екологічні ресурси агроекосистеми. 

1-13 

4 ПЗ 2 Віртуальна лабораторія. Грунтова біота. Царства живих 

організмів Сучасна класифікація живих організмів. 

Царства живих організмів. Грунтонаселяючі живі 

організми: систематика, особливості морфології, 

анатомії, фізіології. Роботи вітчизняних дослідників 

14-42 

5 Л 2 Розділ 2. Вчення про грунт. Тема 3. Грунт як унікальне 

природне тіло. Роль літосфери, гідросфери і атмосфери в 

її формуванні. Грунт як найважливіший компонент 

біосфери. Поняття про родючість грунту. Значення 

грунту для існування життя на Землі. Роль рослин, 

тварин і мікроорганізмів у грунтовиробничому процесі. 

Фізичні і хімічні властивості грунти, що визначають її 

родючість.  

1-13 
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6 СР 4 Питання сучасного стану органічного сільського 

господарства. Розвиток виробництва органічних 

продуктів. Екологічно чисті продукти, органічні 

продукти,  органічне сільське господарство. Наслідок 

сучасних  сільськогосподарських технологій. Вимоги, 

що пред'являються до виробництва органічної 

сільськогосподарської продукції. Основні принципи 

органічного виробництва у викладі IFOAM. 

1-13 

7 Л 2 Тема 4 Рослини як найважливіший компонент 

агроекосистем. Морфологічні і фізіолого-біохімічні 

особливості культурних і дикорослих (смітних) рослин. 

Вплив на продуктивність рослин найважливіших 

екологічних чинників (сонячної радіації, газового складу 

атмосфери, мінеральних і органічних речовин грунту). 

Різноманіття господарсько-біологічних типів 

культурних рослин, їх роль в житті людини. Вплив 

культурних рослин на родючість грунту.  

1-13 

8 СР 4  Виноградарство. Біологія і екологія виноградної 

рослини; закладка промислового винограднику; 

формування виноградних кущів; технології виробництва 

винограду і його переробки; ампелографія і селекція, 

експериментальне вивчення реакції виноградної 

рослини на чинники зовнішнього середовища  і 

технологічні прийоми; методи досліджень у 

виноградарстві. Проекти: виробництво сировини 

лікарських і єфіромаличних рослин. 

1-13 

9 ПЗ 2 Виконання грунтового розрізу (у лісі, на ріллі, на лугу) і 

його опис, відбір зразків і їх підготовка для аналізу. 

Визначення механічного складу грунту.  Визначення 

вологості грунту (торфу).  Визначення вмісту органічної 

речовини в грунті (у лісі на лугу, на ріллі, на болоті та 

ін.). Визначення рухливого калію і фосфору в грунті.  

Визначення кислотності грунту. Віртуальна лабораторія. 

Проекти: "Рідна земля", "Грунти Харківської області", 

"Грунтове родючість і її підвищення". 

14-42 

10 Л 2 Тема 5. Екологічних і прикладних аспектів агробіології. 

Вплив екологічних чинників на агроценоз і формування 

агроландшафту. Агроприйоми, спрямовані на 

оптимізацію місця існування сільськогосподарських 

рослин. Захист довкілля в сільському господарстві. 

1-13 

11 СР 4 Біологія і екологія культивованих і дикорослих 

лікарських і єфіромаличних рослин; вміст біологічно 

активних речовин в рослинах і їх дія на організм 

людини; технологічні прийоми вирощування рослин; 

технології виробництва лікарської сировини і первинної 

переробки; нормативно-технологічні вимоги до 

рослинної сировини, експериментальне вивчення 

підвищення продуктивності і якості лікарських і 

єфіромаличних рослин. 

1-13 

12 Л 2 Розділ 3. Рослинництво як наука. 

Тема 6. Вплив умов середовища і інших чинників на 
1-13 
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розвиток і урожай рослин. Поняття адаптивності в 

агробіології. Теорія адаптації і преадаптації рослин. 

13 СР 4 Методи досліджень у виробництві лікарської сировини 

Екологічні проблеми в агропромисловому комплексі. 

Накопичення продуктів інтенсифікації сільського 

господарства в рослинах і м'ясній сировині  Схема 

екологічної дії довкілля на продукти харчування. 

1-13 

14 ПЗ 2 Оцінка флористичної різноманітності культурних 

рослин (у полі, і в саду, в теплиці, на лугу) вивчення їх 

морфології і фенології.  Виявлення смітних рослин, 

облік засміченості посіву бур'янами.  Визначення 

біологічного урожаю зернових (овочевих, кормових і 

інших) культур.  Аналіз сівозмін і наукові основи їх 

складання. Збір матеріалу для гербарію (культурні і 

смітні рослини) і його виготовлення.  Визначення 

схожості і енергії проростання насіння (зернових 

овочевих, декоративних і інших культур). 

14-42 

15 Л 2 Тема 7. Паспорт поля. Коефіцієнт водоспоживання. 

Агрохімічні картограми. Біологічна індикація і 

діагности грунтів Основні принципи і методи 

біологічної індикації і діагностики грунтів. Внесок 

вітчизняних учених у розвиток уявлень про біологічну 

індикацію і діагностику грунтів 

1-13 

16 СР 4 Технологія обробітку кормових культур  з метою  

отримання екологічно чистих кормів і вимоги до кормів 

для отримання органічної м'ясної сировини Токсичні 

елементи в кормах тварин. Зміст пестицидів в основних 

кормах господарств-постачальників м'ясної сировини. 

1-13 

17 Л 2 Розділ 4. Тварини, мікроорганізми в агроландшафті. 

Тема 8. Тварини в агроландшафті. Вплив землеробства 

на дику фауну. Види тварин (комах, птахів, ссавців), 

домінуючі в агроландшафті і зникаючі з нього. Дикі 

тварини - проміжні хазяї паразитів 

сільськогосподарських тварин. Шкідники культурних 

рослин і їх економічне значення.  

1-13 

18 ПР 2 Оцінка флористичної різноманітності культурних 

рослин (у полі у саду, в теплиці, на лугу) вивчення їх 

морфології і фенології. Виявлення смітних рослин, облік 

засміченості посіву бур'янами. Визначення біологічного 

урожаю зернових (овочевих, кормових і інших) культур. 

Аналіз сівозмін і наукові основи їх складання. Збір 

матеріалу для гербарію (культурні і смітні рослини) і 

його виготовлення. Визначення схожості і енергії 

проростання насіння (зернових овочевих, декоративних і 

інших культур). Організація власної кормової бази на 

основі створення раціональної структури посівних 

площ. Заборонені і дозволені до обмеженого 

застосування пестициди. Норми внесення добрива під 

кормові культури. Моніторинг нітратів і нітриту в 

кормах раціонів молодняка великої рогатої худоби на 

відгодівлі в господарствах сировинної зони. 

1-13 
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19 Л 2 Контрольна робота №1. 14-42 
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Змістовий модуль № 2 Мікроорганізми в 

агроландшафті. Тема 9. Основні систематичні групи 

мікроорганізмів (одноклітинні тварини, водорості, 

гриби, бактерії, віруси). Найважливіші екологічні групи 

мікроорганізмів агроландшафту (автотрофи і 

гетеротрофи, вільноживучі, симбіотичні і паразитичні 

види мікроорганізмів). Вплив мікроорганізмів на 

родючість грунту.  

1-13 

21 СР 6 Джерела забруднення продуктів харчування нітратами і 

нітритом. Накопичення нітратів, нітриту, нітрозамінів  в 

рослинах і м'ясній сировині. Циркуляція хімічних 

сполук  в довкіллі. 

1-13 

22 Л 2 

Розділ 4. Розвиток землеробства і рослинництва на 

Україні Тема 10. Виникнення і розвиток землеробства. 

Виникнення землеробства і скотарства, їх значення для 

еволюції людини. Центри походження культурних 

рослин (по М. І. Вавилову). Системи світового 

землеробства, їх розвиток і вплив на родючість ґрунту. 

1-13 

23 

 

 

 

СР 

 

 

 

6 

Пестициди, довкілля і накопичення залишків цих 

з'єднань в м'ясі тварин.  

Вивчення методик дослідження нітратів і нітриту в 

кормах, м'ясі і внутрішніх органах тварин. Особливості 

технології вирощування і відгодівлі молодняка великої 

рогатої худоби з метою отримання  органічної м'ясної 

сировини. 

1-13 

24 ЛЗ 2  Віртуальна лабораторія. Проекти: "Добрива і урожай", 

"Сорти культурних рослин і їх творці", "Вітаміни в саду 

і городі", "Бур'яни", "Життя лугових рослин", "Продукти 

рослинництва в житті людей". Визначення площі листя і 

індексу листової поверхні різних культурних рослин.  

Визначення вмісту води, сухої речовини і зольних 

елементів в рослинах (у насінні, плодах, бульбах 

картоплі, в коренеплодах та ін.). Оцінка впливу 

температури і вологи на проростання насіння і розвиток 

проростків. Визначення потреби рослин в елементах 

живлення по зовнішнім ознакам і на підставі аналізу 

соку.  

14-42 

25 Л 2 Тема 11. Роль Українських учених в створенні науково 

обґрунтованих систем землеробства. Екологічне 

(ландшафтне) землеробство і охорона природи. 

Технологія  виробництва органічної тваринницької 

сировини. Використання мікроорганізмів для переробки 

відходів сільського господарства.  

1-13 

26 СР 6 Обґрунтування вимог до якості м'яса молодняка великої 

рогатої худоби залежно від різних технологічних 

чинників. Вік і жива маса  тварини. Порода, підлога. 

Показники забою і морфологічний склад туш. 

1-13 
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27 Л 2 Тема 12. Загальне землеробство. Дія сівозмін, обробки 

грунту, способів боротьби з бур'янами, захисту грунту 

від ерозії на грунтову родючість і продуктивність 

сільськогосподарських рослин; наукові основи і методи  

проектування сучасних систем землеробства, вивчення 

впливу землеробських прийомів на відтворення 

родючості грунтів і урожай культур. 

1-13 

28 СР 4 Хімічний склад м'яса бичків різних  вікових груп, 

біологічна цінність. Хлорорганічних пестицидів в жирі і 

м'ясі бичків. Ферментативне переварювання in vitro 

м'яса некастрованих бичків і кастратів. (антибіотики, 

гормони). 

1-13 

29 ПЗ 2 Віртуальна лабораторія. Роль ґрунту у біосфері 

Землі. Вчення Вернадського про біосферу. 

Перетворення речовин і енергії у біосфері і 

ґрунтоутворюючі процеси. Знайомство з основними 

видами мінеральних і органічних добрив, їх роллю в 

живленні рослин. Зіставлення екологічних ресурсів 

місцевості (суми активних температур, кількості опадів) 

з потребою в них культурних рослин; розрахунок 

значень гідротермічного коефіцієнта (ГТК). Постановка 

польових дослідів по впливу площі живлення, 

освітленості, поливів, добрив, кислотності ґрунту на 

зростання, розвиток і врожайність рослин.  

14-42 

30 Л 2 Тема 13. Зрошуване землеробство. Агрофізичні, 

біологічні і агрохімічні показники родючості 

зрошуваних земель; землеробські прийоми при 

вирощуванні культур в умовах зрошування; відтворення 

грантової родючості і підвищення продуктивності 

рослин; способи зрошування і шляху раціонального 

використання води, проведення експериментальних 

досліджень при зрошуванні сільськогосподарських 

рослин. 

1-13 

31 СР 4 Особливості технології вирощування свиней з метою  

отримання органічної м'ясної сировини.  

М'ясна продуктивність і якість м'яса свиней за 

показниками біологічної цінності і критеріями безпеки - 

Вік і жива маса  тварини. Порода, підлога, чинник 

кастрації. 

1-13 

 

32 

 

Л 

 

2 

Тема 14. Біологія сільськогосподарських культур; 

агроекологічні, агротехнічні, матеріальні і організаційні 

основи обробітку культур; способи оптимізації 

ґрунтових умов вирощування рослин; сучасні технології 

виробництва рослинницької продукції, 

експериментальне вивчення ролі окремих чинників і їх 

поєднань в підвищенні врожайності 

сільськогосподарських культур; методи регулювання 

виробничого процесу в рослинництві 

1-13 
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33 СР 4 Показники забою і морфологічний склад туш.  

Хімічний склад  м'яса бичків різних вікових груп, 

біологічна цінність. Хлорорганічних пестицидів в жирі і 

м'ясі бичків.  Ферментативне переварювання in vitro 

м'яса некастрованих  бичків і кастратів. 

1-13 

34 ПЗ 2 Біологічні засоби захисту рослин. Грибні патогенні 

сільськогосподарських культур, особливості біології і 

екології. Антагоністичні стосунки між фітопатогенними 

грибами і бактеріями ризосфери і філосфери, їх механізм 

і можливість практичного використання. Виявлення 

видового складу і облік чисельності тварин, що 

мешкають в ґрунті і на її поверхні (членистоногих, 

молюсків, дощових черв'яків, гризунів).  Спостереження 

за життям птахів в агроландшафті, облаштування 

штучного гніздівля і підгодівля корисних видів птахів.  

Виявлення проміжних хазяїв і переносників паразитів 

сільськогосподарських тварин (прісноводих і наземних 

молюсків, комах, кліщів та ін.).   

14-42 

35 Л 2 Тема 15. Кормовиробництво і луківництво. Біологічні і 

екологічні особливості кормових рослин в польовому 

кормовиробництві, на сінокосах і пасовищах; рослинні 

співтовариства і формування фітоценозів; технології 

обробітку зерно кормових і силосних культур, корені 

бульбоплодів, трав; природні кормові угіддя, системи 

поверхневого і корінного поліпшення природних 

сінокосів і пасовищ і їх використання; технології 

приготування сіна, сінажу, силосу, комбікормів; 

організація зеленого конвеєра, експериментальне 

вивчення чинників підвищення продуктивності 

польового і лугового кормовиробництва. 

1-13 

36 СР 4 Огляд виробництва і експорту продукції органічного 

сільського господарства. Зрошуване землеробство. 

Біологія сільськогосподарських культур. Умови імпорту 

органічної продукції. Основні Ринки. Доля господарств, 

що поставляють натуральну сільськогосподарську 

продукцію в загальній площі землі. Єдина торгова і 

імпортна політика. Шляхи отримання дозволу на імпорт 

органічної продукції в ЄС. 

 

37 Л 2 Тема 16. Біологічний захист рослин. Біологія і 

екологія шкідників і збудників хвороб, єнтомофаги, 

паразити шкідників і хвороб; технології масового 

розмноження, збереження і розселення єнтомофагів; 

технології виробництва антагоністичних організмів і 

біопрепаратів, експериментальне вивчення процесів 

взаємозв'язків шкідливих і корисних організмів в 

агрофітоценозі і прийомів захисту рослин. Методи 

досліджень у біологічному захисті рослин. 

1-13 
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САМОСТІЙНА РОБОТА 

№ 

з/п 
Назва видів самостійної роботи 

Кількість 

годин 

1 Опрацьовування лекційного матеріалу 8 

2 Підготовка до практичних(лабораторних, семінарських) занять  8 

3 
Самостійне вивчення тем та питань, які не викладаються  

на лекційних заняттях  
56 

 Разом 72 

 

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ  

Індивідуальні завдання для дисциплін вільного вибору 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. Він складається з рейтингу з навчальної роботи, для оцінювання якої 

призначається 70 балів, і рейтингу з атестації (екзамену) – 30 балів. 

Критерії оцінки рівня знань на лабораторних, семінарських та практичних 

заняттях (https://sites.google.com/site/prokafedru/docs/rating ): 

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. 

https://sites.google.com/site/prokafedru/docs/rating


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  (ЗМ1) Змістовий модуль (ЗМ2) 

КР1 ПР1 КР1 ПР2 100 

30 20 30 20 

 

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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