
 
 

Кафедра трансляційної 
медичної біоінженерії 

Основи біотехнології та біоінженерії-1. 
Теоретичні основи біотехнології 

 
Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус) 

 
Реквізити навчальної дисципліни 

 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський)  

Галузь знань 16 Хімічна та біоінженерія 
Спеціальність 163 Біомедична інженерія 
Освітня програма Регенеративна та біофармацевтична інженерія 
Статус дисципліни Нормативна 
Форма навчання очна(денна)/дистанційна 
Рік підготовки, семестр 2 курс, весняний семестр 
Обсяг дисципліни 6 кредити ECTS (180 годин) 
Семестровий контроль/ 
контрольні заходи 

Іспит / модульна контрольна робота / домашня контрольна робота 

Розклад занять 54 лекційні години, 18 годин практичних занять та 18 годин 
лабораторних занять. 
3 години лекційних, 1 година практичних та 1 година лабораторних 
занять на тиждень 

Мова викладання Українська 
Інформація про  
керівника курсу / 
викладачів 

Лекції практичні та лабораторні заняття: д-р. філос., Мотроненко 
Валентина Василівна, http://bi.fbmi.kpi.ua/uk/motronenkoua/, 
motronenko.valentyna@lll.kpi.ua, https://t.me/Motronenko_Valya  
Лекції та лабораторні заняття: к.т.н. Луценко Тетяна Миколаївна, 
http://bi.fbmi.kpi.ua/uk/lutsenkoua/, http://lutsenko.tetiana@lll.kpi.ua/  

Розміщення курсу https://classroom.google.com  

 
Програма навчальної дисципліни 

  

11..  ООппиисс  ннааввччааллььннооїї  ддииссццииппллііннии,,  їїїї  ммееттаа,,  ппррееддммеетт  ввииввччаанннняя  ттаа  ррееззууллььттааттии  ннааввччаанннняя  

 

Що буде вивчатися. 
У межах оволодівання освітнього компоненту здобувачі будуть вивчати теоретичні основи 

біотехнологічних процесів; опанують основні особливості підготовки обладнання, комунікацій, 
сировини, матеріалу, персоналу, тощо, до роботи з біологічними об’єктами; навчяться 
здійснювати технологічні процеси біологічного синтезу різних груп біологічних об’єктів (бактерії, 
грибів, культур клітин, тощо). Також, здобувачі ознайомляться з основними процесами очистки та 
виділення цільових продуктів в необхідному вигляді, для подальшого застосування, 
використовуючи різноманітні процеси (фільтрування, осадження, концентрування, сушіння, тощо). 
На завершальному етапі вивчення освітнього компоненту здобувачі познайомляться з процесами 
переробки та утилізації відходів з використанням біотехнологічних підходів. 
 
 

http://bi.fbmi.kpi.ua/uk/motronenkoua/
mailto:motronenko.valentyna@lll.kpi.ua
https://t.me/Motronenko_Valya
http://bi.fbmi.kpi.ua/uk/lutsenkoua/
http://lutsenko.tetiana@lll.kpi.ua/
https://classroom.google.com/
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Чому це цікаво/треба вивчати. 
Біотехнологія – міждисциплінарна галузь, що виникла на стику біологічних, хімічних і 

технічних наук, яка вивчає використання живих організмів і біологічних процесів у виробництві 
корисних для людства речовин. Таким чином біотехнологія – це комплекс фундаментальних і 
прикладних наук, технічних засобів, спрямованих на одержання і використання клітин 
мікроорганізмів, тварин і рослин, а також продуктів їх життєдіяльності: ферментів, амінокислот, 
вітамінів, антибіотиків та ін. Біотехнологія, яка включає промислову мікробіологію, базується на 
використанні знань і методів біохімії, мікробіології, генетики і хімічної технології, що дає змогу 
одержати користь у технологічних процесах із властивостей мікроорганізмів та клітинних культур. 
Що стосується більш сучасних біотехнологічних процесів, то вони базуються на методах 
рекомбінантних ДНК, а також на використанні іммобілізованих ферментів, клітин і клітинних 
органел. 

На сьогоднішній день, з розвитком біотехнології пов'язують вирішення глобальних проблем 
людства – таких як ліквідацію недостачі продовольства, енергії, мінеральних ресурсів, поліпшення 
стану охорони здоров'я і якості навколишнього середовища. 

Основними напрямки досліджень біотехнології являються: 

• розроблення наукових основ створення нових біотехнологій за допомогою методів 
молекулярної біології, генетичної та клітинної інженерії; 

• одержання й використання біомаси мікроорганізмів і продуктів мікробіологічного синтезу; 

• вивчення фізико-хімічних та біохімічних основ біотехнологічних процесів; 

• використання вірусів для створення нових біотехнологій. 
Таким чином, знання теоретичних основ біотехнології являється основною базою для 

підготовки висококваліфікованих спеціалістів за Освітньою програмою «Регенеративна та 
біофармацевчична інженерія» та дозволяє здобувачам опанувати ряд основних компетентносте та 
навичок передбачених нею. 
 

Чому можна навчитися. 
Знання: 

• щодо різноманіття біологічних продуцентів та особливостей використання кожного їх 
виду: 

• щодо підготовки біотехнологічних процесів та їх складових (сировина, матеріали, 
комунікації, персонал, обладнання, тощо); 

• щодо проведення біотехнологічних процесів та їх особливостей в залежності від 
біологічних об’єктів; 

• щодо виділення та очистки цільових продуктів біосинтезу в залежності від їх кінцевого 
призначення; 

• щодо переробки та утилізації відходів з використанням біотехнологічних процесів. 
Вміння: 

• підбирати біологічні агенти в залежності від кінцевих цілей біосинтезу; 

• здійснювати підготовку обладнання, комунікацій, сировини, матеріалів та персоналу до 
проведення біосинтезу; 

• проводити основні біотехнологічні процеси опираючись на характеристики та 
властивості продуцентів; 

• здійснювати виділення та очистку кінцевого продукту в залежності від цільового 
призначення; 

• переробляти та утилізувати підходи з використання біотехнологічних процесів; 

• працювати на обладнанні та апаратурі для одержання готових і проміжних продуктів; 

• проводити технологічні розрахунки; 
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• виконувати роботи, які пов’язані з отриманням, дослідженням та застосуванням 
мікроорганізмів, ферментів, біологічно активних речовин, продуктів біосинтезу і 
біотрансформації; 

• працювати з приладами та обладнанням для дослідження властивостей 
використовуваних мікроорганізмів, клітинних культур, одержуваних з їх допомогою 
речовин в лабораторних і промислових умовах; 

• працювати на установках і устаткуванні для проведення біотехнологічних процесів. 
 

Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями. 
Здобуті знання та уміння є важливим інструментом у проведенні науково-дослідних та 

організаційно-виробничих робіт у галузі біотехнології, регенеративної медицини, 
біофармецевтичної та біомедичній інженерії. 

Програмні компетентності, які мають бути сформовані після вивчення дисципліни, та які 
відповідають освітній програмі «Регенеративна та біофармацевтична інженерія»: 
Фахові компетентності: 

• здатність вивчати та застосовувати нові методи та інструменти аналізу, моделювання, 
проєктування та оптимізації медичних приладів та систем; 

• здатність ефективно використовувати інструменти та методи для аналізу, проєктування, 
розрахунку та випробувань при розробці біомедичних продуктів і послуг; 

• здатність аналізувати біологічні об’єкти різних форм організації (акаріоти, прокаріоти, 
еукаріоти: клітини та тканини людини й тварин) та окремі їх частини (білки, нуклеїнови 
кислоти тощо) використовуючи біологічні, хімічні, фізичні та математичні методи 

• здатність проєктувати та організовувати виробничі процеси за участю біологічних об’єктів 
різних форм організації (біологічних агентів) для отримання продуктів біосинтезу чи 
біотрансформації оздоровчого, профілактичного або лікувального (біофармацевтичного) 
призначення або для розробки біомедичних технологій; 

• здатність до інтегрованого використання інженерних та біологічних методів для розробки, 
проєктування, реалізації регенеративних та біофармачевтичних технологій, а також 
інженерних основ трансляційної медицини.  

Програмні результати навчання, які мають бути досягнуті після вивчення дисципліни та які  
відповідають освітній програмі «Регенеративна та біофармацевтична інженерія»: 

• організації та принципів функціонування біологічних об’єктів та окремих їх частин в умовах 
in vivo та in vitro, а також методів їх вивчення (оцінки) (біологічних, хімічних, фізичних, 
математичних); 

• застосовувати знання з хімії та біоінженерії для створення, синтезу та застосування штучних 
біотехнічних та біологічних об’єктів; 

• організовувати біоіженерні процеси в залежності від характеристики використовуваного 
біологічного об’єкта та/або кінцевого продукту. 
 

2. ППррееррееккввііззииттии  ттаа  ппооссттррееккввііззииттии  ддииссццииппллііннии  ((ммііссццее  вв  ссттррууккттууррнноо--ллооггііччнніійй  ссххеемміі  ннааввччаанннняя  ззаа  

ввііддппооввііддннооюю  ооссввііттннььооюю  ппррооггррааммооюю)) 
 
Навчальна дисципліна відноситься до нормативних освітніх компонентів, а саме до циклу 

професійної підготовки. В структурно-логічній схемі вивчається після опанування «Біохімії» та 
передує вивченню «Основ біотехнології та біоінженерії-2. Процеси та апарати біохімічних 
виробництв» та «Основ стандартизації та промислової інженерії». 
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3. ЗЗмміісстт  ннааввччааллььннооїї  ддииссццииппллііннии 
 

Теми лекційних занять: 

• Загальна характеристика біотехнології: предмет та об’єкти. 

• Основи біотехнологічних процесів. Підготовчі процеси.  

• Основи біотехнологічних процесів. Передферментаційні процеси. 

• Основи біотехнологічних процесів. Культивування мікроорганізмів. 

• Основи біотехнологічних процесів. Культивування культур клітин еукаріотичних клітин. 

• Основи біотехнологічних процесів. Виділення та очистка біотехнологічних продуктів. 
Фінальні стадії виробничого процесу.  

 
Теми практичних занять: 

• Розрахунок стерильності повітря, поживного середовища, тощо. 

• Матеріальні розрахунки процесу біосинтезу. Розрахунок виходу цільового продукту. 

• Матеріальні розрахунки процесу біосинтезу. Розрахунок складу поживного середовища. 

• Матеріальні розрахунки процесу біосинтезу. Розрахунок потреби в кисні. 

• Матеріальні розрахунки процесу біосинтезу. Розрахунок тривалості культивування. 

• Матеріальні розрахунки процесу біосинтезу. Розрахунок константи культивування та 
інших технологічних параметрів. 

• Розрахунок постферментаційних процесів (фільтрування, концентрування, сушіння, 
тощо). 

• Підбір обладнання проведення технологічних процесів. 
 

Теми лабораторних занять: 

• Вивчення способів приготування поживних середовищ для культивування різних видів 
продуцентів. 

• Аналіз якісного складу компонентів поживних середовищ. 

• Мікробіологічний аналіз води, повітря, обладнання та персоналу лабораторії.  

• Аналіз кількості накопиченої біомаси в процесі культивування продуцентів різних видів. 

• Вивчення способів якісного аналізу антибіотиків різних груп приналежності. 

• Вивчення способів визначення кількісного вмісту нуклеїнових кислот. 
 

4. ННааввччааллььнніі  ммааттееррііааллии  ттаа  рреессууррссии 
 
Основна:  

• Общая технология микробиологических производств. / М.С.Мосичев, А.А.Складнев, В.Б 
Котов. – М.: Легкая и пищевая пром-сть, 1982 – 264 с.  

• Кантере В.М. Теоретические основы технологии микробиологических производств. – М : 
Агропромиздат, 1990. – 227с.  

• Манаков М.Н., Победимский Д.Г. Теоретические основы технологии 
микробиологических производств. – М.: Агропромиздат, 1990 – 227с..  

• Бекер М.Е. Введение в биотехнологию. Пер. с латыш. (Рига, 1974). – М.: «Пищевая пром-
сть», 1978 – 237с.  

• Бирюков В.В. Основы промышленной биотехнологии. – М: Колос, 2004. – 296 с.  

• Биотехнология: Биологические агенты, технология, апаратура / У.Э.Виестур, И.А.Шмите, 
А.В.Жилевич – Рига: Зинатне, 1987. – 263 с.  

• Воробьева Л.И. Промышленная микробиология: Учеб. пособие, -М.: Изд-во МГУ, 1989. - 
294 с: ил.  
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• Грачева И.М. Технология ферментных препаратов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М: 
Агропромиздат, 1987. - 335 с: ил.- (Учебники и учебные пособия для студентов высших 
учеб. заведений). 

• Сидоров Ю.І., Влезло Р.Й., Новіков В.П. Процеси і апарати мікробіологічної 
промисловості (З томи). - Львів: Видавництво Національного університету „Львівська 
політехніка", 2004. - 252 с  

• Елинов Н.П. Основы биотехнологии. Для студентов институтов; аспирантов и 
практических работников. Издательская фирма «Наука» – С ПБ 1995. 600 с. 166 ил. 

• Варфоломеев С.Д., Калюжный С.В. Биотехнология: Кинетические основы 
микробиологических процессов: Учеб. пособие для биол. и хим. спец. вузов. – М.: Высш. 
шк., 1990. – 296 с. 

• Биотехнология / М.Е. Бекер, Г.К.Лиепиньш, Е.П.Райпулис – М : Агропромиздат, 1990. – 
334с.  
 
Додаткова:  

• Баксаньян И.А. Культивирование микроорганизмов с заданными свойствами. – М.: 
Медицина, 1992.  

• Безбородов A.M. Биотехнология продуктов микробного синтеза – М.: ВО 
«Агропромиздат», 1991. -320 с..  

• Бейли Дж., Оллис Д. Основы биохимической инженерии. Пер. С англ. В 2-х частях. 4.2. 
М.: Мир, 1989. – 590 с.  

• Биотехнология. Принципы и применение: Пер. с англ. / Под ред. И. Хиггинса, Д. Беста и 
Дж. Джонса. – М.: Мир, 1988. – 480 с, ил.  

• Биохимические основы микробиологических производств. Никитин Г.А.. Учеб. пособие. - 
2-е изд., перераб. и доп. - К.: Вища шк., 1992. - 319 с: ил.  

• Великая Е.И., Суходол В.Ф. Лабораторный практикум по курсу общей технологии 
бродильных производств (общие методы контроля ).- 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 
Легкая и пищевая пром-сть, 1983.-312 с.  

• Гапонов К.П. Процессы и аппараты микробиологических производств.- М.: Легкая и 
пищевая пром-сть, 1981.-240.  

• Матвеев В.Е. Научные основы микробиологической технологии.-М.: Агропромиздат, 
1985. -224 с.  

• Промышленная микробиология: Учеб. пособие для вузов по спец. «Микробиология» и 
«Биология» / З.А. Аркадьева, A.M. Безбородов, И.Н. Блохина и др.; Под ред. Н.С. Егорова. 
-М.: Высш. шк., 1989. - 668 с.6 ил.  

• Слюсаренко Т.П. Лабораторный практикум по микробиологии пищевых производств. - 
М.: Легкая и пищевая пром-сть, 1984 - 208 с.  

• Экологическая биотехнология: Пер. с англ./ Под ред. К.Ф. Фостера, Д.А. Дж. Вейза. - Л.: 
Химия, 1990. - пер. изд. : Великобритания, 1987. - 384 с: ил 

 

Навчальний контент 
 

5. ММееттооддииккаа  ооппааннуувваанннняя  ннааввччааллььннооїї  ддииссццииппллііннии  ((ооссввііттннььооггоо  ккооммппооннееннттаа)) 
 
Лекції проводяться за класичною схемою: у наочній формі лектор викладає відповідну 

тему. Під час лекції та після її закінчення здобувачі мають можливість ставити запитання. З 
окремих питань лекційного курсу може проводитися дискусія між лектором та здобувачами – або 
акцентувати увагу на важливих, принципових та проблемних моментах. Здобувачі можуть робити 
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нотатки під час лекцій, а презентація та/або конспект лекції чи його фрагменти викладаються із 
можливістю завантаження на платформі дистанційного навчання «Сікорський».  

Практичні заняття мають на меті набуття більш глибоких знань та умінь з тем, що 
висвітлюються в рамках лекційного курсу та самостійно опановуються здобувачами. Алгоритм 
проведення практичного заняття передбачає наступне: викладач викладає базові (стратегічні) тези 
в рамках відповідної теми, здобувачі виконують міні-завдання (індивідуальні або групові) 
використовуючи практичні підходи до реалізації технологічних процесів в рамках відповідної 
теми. На при кінці заняття відбувається захист отриманих результатів та дискусія між доповідачем, 
іншими здобувачами та викладачем, яка має на меті з’ясувати всі фундаментальні та прикладі 
аспекти відповідних технологічних процесів. Завдання передбачають роботу над аналізом 
проблеми в певному напрямку пов’язаному з лекційним матеріалом. За необхідності, під час 
практичних занять відбувається вивчення (ознайомлення) нормативних документів, методичних 
рекомендацій тощо, а також розв’язання ситуаційних задач. Матеріал, що є корисним для 
підготовки до практичних занять викладається із можливістю завантаження на платформі 
дистанційного навчання «Сікорський». 

На 24-му лекційному занятті проходить виконання здобувачами модульної контрольної 
роботи (МКР) у формі тесту, та містить теоретичні та практичні завдання. 

Лабораторні заняття мають на меті навчити здобувачів практичній роботі з біологічними 
об’єктами та продуктами їх метаболізму. На 1-му лабораторному занятті передбачено 
ознайомлення здобувачів з правилами техніки безпеки та охорони праці при роботі в навчальній 
лабораторії. На початку кожного лабораторного заняття проводиться допуск. Виконання 
лабораторної роботи відбувається групами по 2-3 здобувача. Після виконання роботи кожен 
здобувач особисто повинен проаналізувати отримані результати, зробити на їх основі, відповідні 
висновки та захистити роботу. 

Вивчення освітнього компоненту передбачає виконання здобувачами індивідуального 
завдання у вигляді реферату. Обов’язковим елементом виконання індивідуального завдання є 
публічний захист на 9-му практичному занятті з використанням мультимедійної презентації. 

Лекційні, практичні та лабораторні заняття проводяться згідно розкладу занять 
http://rozklad.kpi.ua/ за такою схемою: спершу проводяться лекційні заняття, а після їх закінчення – 
практичні, а потім лабораторні Деталізована інформація доводиться до відома здобувачів через 
відповідні канали зв’язку, зокрема через платформи «Сікорський» та електронний «Кампус».  

 
6. ССааммооссттііййннаа  ррооббооттаа  ззддооббууввааччаа 

 
Загальний об’єм самостійної роботи в рамках дисципліни складає 90 години, зокрема: 

• опрацювання тем лекційних занять – 19 годин;  

• підготовка до практичних занять – 8 годин; 

• підготовка до лабораторних занять – 21 година; 

• підготовка до модульної контрольної роботи (МКР) – 4 години; 

• виконання індивідуального завдання (домашня контрольна робота) – 8 годин; 

• підготовка до іспиту – 30 годин 
 
Індивідуальне завдання 
У якості індивідуального завдання передбачено виконання домашньої контрольної роботи, 

тема зможе поглибити знання студента з однієї із тем передбачених вивченням освітнього 
компоненту. Тема реферату обирається студентами самостійно в залежності від його побажань 
або призначається викладачем. 

Вимоги до виконання реферату:  

• наявність основних елементів таких як, зміст, вступ, висновок та список літератури; 

http://rozklad.kpi.ua/
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• оформлення відповідно до вимог нормативних документів; 

• наявність списку літератури не менше 20 джерел; 

• мінімальний об’єм реферату 20 сторінок основного тексту (не включаючи титульний лист, 
зміст та список літератури); 

• публічний захист з використанням мультимедійної презентації. 
 

Політика та контроль 
 

7. ППооллііттииккаа  ннааввччааллььннооїї  ддииссццииппллііннии  ((ооссввііттннььооггоо  ккооммппооннееннттаа)) 
 
Порушення термінів виконання завдань та заохочувальні бали 
Здобувачам можуть нараховуватися заохочувальні або штрафні бали. Сума заохочувальних 

або штрафних балів не може перевищувати 10 балів. 
Заохочувальні бали нараховуються за такі види діяльності: 

• участь у міжнародних або всеукраїнських наукових конференціях, з’їздах тощо (за 
тематикою навчальної дисципліни) (за умови публікації тез доповідей) (5 балів); 

• виконання індивідуального завдання у вигляді рукопису оглядової статті за тематикою 
навчальної дисципліни (5 балів).  
Штрафні бали нараховуються у випадку: 

• порушення терміну виконання практичних занять (-1 бал за кожен тиждень затримки); 

• порушення термінів здачі індивідуального завдання (-1 бал за кожен день затримки); 

• відсутність на лабораторному заняття (-5 балів). 
 
Відвідування занять 
Штрафні бали за відсутність на лекційних та практичних заняттях не виставляються. Однак, 

здобувачам рекомендується відвідувати заняття, оскільки на них викладається теоретичний 
матеріал та розвиваються практичні навички, необхідні для ґрунтовного формування відповідних 
компетентностей.  

Відсутність на лабораторних заняттях без поважних причин (форм-мажорні обставини, які 
повинні мати документальне підтвердженя) передбачає зняття штрафних балів. 

Система оцінювання орієнтована на отримання балів за активність студента, а також 
виконання завдань, які здатні розвинути практичні уміння та навички. 
 

Пропущені контрольні заходи оцінювання 
Контрольні заходи оцінювання, виконання яких передбачено на занятті, проводяться у 

завчасно визначений день, який оголошується здобувачам на першому тижні освітнього процесу. 
Виконання таких контрольних заходів оцінювання в інший день дозволяється за вагомих та/або 
форс-мажорних обставин, які повинні мати документальне підтвердження. 

У разі відсутності здобувача на практичному занятті, на якому заплановано здача 
виконаного завдання, він повинен впродовж тижня на консультації здати виконане завдання 
інакше будуть застосовуватися штрафні санкції (не застосовуються у разі особливих форс-
мажорних обставин). 

У разі відсутності здобувача на лекційному занятті, яке передбачає написання коротких 
тестових завдань, виконання цих завдань в інший час передбачено лише з поважних причин 
(форс-мажорні обставини).  

У разі відсутності здобувача на лабораторному занятті застосовуватися штрафні санкції (не 
застосовуються у разі особливих форс-мажорних обставин) та здобувач повинен його 
відпрацювати у встановлені викладачем строки. Обов’язковою умовою допуску до лабораторної 
роботи являється наявність роздрукованого протоколу та знання послідовності виконання роботи. 
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У разу відсутності одного з вказаних елементів студент не допускається до виконання роботи та 
отримує штрафні бали (-5 балів). 

Результат модульної контрольної роботи для здобувача, який не з’явився на контрольний 
захід, є нульовим. У такому разі, здобувач має можливість виконати модульну контрольну роботу 
у інший час за погодженням із викладачем. Перенесення строків проходження тесту можливе 
лише з поважних причин (форс-мажорні обставини).  

Повторне тестування в рамках лекційних занять та / або модульної контрольної роботи не 
передбачене. 
 

Забезпечення об’єктивності оцінювання здобувачів 
Об’єктивність оцінювання здобувачів на всіх етапах оволодіння дисципліною 

забезпечується через наступні механізми. По-перше, використання тестових форм оцінювання 
знань. По-друге, детальні рекомендації щодо рейтингової системи оцінювання результатів 
навчання (розділ 8 Силабусу). По-третє, використання здобувачами та викладачами всіх можливих 
інструментів комунікацій, що забезпечують збереження історії комунікацій (електронна пошта, 
соціальні мережі, месенджери тощо). По-четверте, для перевіряння письмових видів робіт 
здобувачів у разі їх незгоди із результатами оцінювання може залучатися інший викладач, який 
має відповідну професійну компетенцію та призначений кафедрою на поточний навчальний рік. У 
разі відсутності узгодженої думки викладачів щодо оцінки роботи здобувача питання виноситься 
на засідання кафедри, а врегулювання питання здійснюється згідно з «Положення про апеляції в 
КПІ ім. Ігоря Сікорського» http://osvita.kpi.ua/node/182.  
 

Процедура оскарження результатів контрольних заходів оцінювання 
Після отримання коментарів від викладача з аргументацією щодо оцінки, здобувач має 

право в індивідуальному порядку задати всі питання, які цікавлять стосовно результатів 
контрольних заходів оцінювання. Якщо здобувач не погоджуються з оцінкою, він має також 
навести аргументи щодо своєї позиції та звернутися до декана факультету для подальшого 
вирішення питання (детально – див. «Положення про апеляції в КПІ ім. Ігоря Сікорського» 
http://osvita.kpi.ua/node/182).  
 

Академічна доброчесність 
У разі використання контенту, захищеного авторським правом, результатів аналітичних 

досліджень та / або іншої інформації, здобувачі мають обов’язково вказувати джерело. 
Політика та принципи академічної доброчесності визначені у розділі 3 Кодексу честі 

Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського» (https://kpi.ua/code). У разі виникнення потреби у перевірці академічних текстів, 
підготовлених здобувачам, на наявність текстових запозичень здобувач може звернутися 
безпосередньо до викладача або відповідальної особи кафедри з питань перевірки академічних 
текстів.  
 

Норми етичної поведінки 
Норми етичної поведінки здобувачів і працівників визначені у розділі 2 Кодексу честі 

Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського» (https://kpi.ua/code).  
 

Дистанційне навчання 
Проходження он-лайн курсів передбачено у випадку форс-мажорних обставин (зокрема, 

карантинних заходів) та для інклюзивного навчання здобувачів із особливими потребами. 
 

http://osvita.kpi.ua/node/182
http://osvita.kpi.ua/node/182
https://kpi.ua/code
https://kpi.ua/code
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Інклюзивне навчання 
Навчальна дисципліна розрахована на вивчення для здобувачів із особливими освітніми 

потребами, але слід враховувати велике навантаження на зоровий апарат та роботу з 
біологічними й хімічними об’єктами. В залежності від особливих потреб здобувачів можливе 
використання дистанційного навчання. 

 
8. ВВииддии  ккооннттррооллюю  ттаа  ррееййттииннггоовваа  ссииссттееммаа  ооццііннюювваанннняя  ррееззууллььттааттіівв  ннааввччаанннняя  ((РРССОО)) 

 
Поточний контроль.  
Поточний контроль включає роботу на лекціях, практичних та лабораторних заняттях, 

виконання індивідуального завдання (реферату) а також написання модульної контрольної 
роботи. Детальний розподіл балів між видами занять наведено в таблиці нижче.  

№ 
з/п 

Контрольний захід оцінювання % Ваговий бал Кількість Всього 

1 Робота на лекціях 9 1 9 9 

2 Робота на практичних заняттях 16 2 8 16 

3 Виконання лабораторних робіт 18 3 6 18 

4 Домашня контрольна робота 10 10 1 10 

5 Модульна контрольна робота 7 7 1 7 

6 Екзамен 40 40 1 40 

 Всього 100 

1. Робота на лекціях. Максимальна сума за роботу на лекціях складає – 9 балів. 
Передбачено написання 9 коротких тестових завдання (тривалість тестування 5 хвилин) по 
засвоєнню лекційного матеріалу. Кожна відповідь оцінюється максимально у 1 бал: повна та 
вичерпна відповідь – 1 бал, несуттєва помилка – 0,75 бала, несуттєва помилка та неповна 
відповідь – 0,5 бала, суттєва помилка – 0,25 бала, відсутність відповіді – 0 балів. 

2. Робота на практичних заняттях. Максимальна сума за роботу на практичних заняттях 
складає – 16 балів. Передбачено виконання 8 практичних завдань. Кожне завдання оцінюється 
максимально у 2 балів: повна та вичерпна відповідь – 2 бала, несуттєва помилка – 1,5 бала, 
несуттєва помилка та неповна відповідь – 1 бал, суттєва помилка – 0,5 бала, відсутність відповіді – 
0 балів. 

3. Виконання лабораторних робіт. Максимальна сума за виконання лабораторних робіт 
складає – 18 балів. Передбачено виконання 6 лабораторних робіт. Захист кожної лабораторної 
роботи оцінюється максимально в 3 бали: повна та вичерпна відповідь – 3 бала, несуттєва 
помилка – 2,25 бала, несуттєва помилка та неповна відповідь – 1,5 бала, суттєва помилка – 0,75 
бала, відсутність відповіді – 0 балів. 

4. Виконання індивідуального завдання (домашньої контрольної роботи). Максимальна 
сума за виконання домашньої контрольної роботи складає – 10 балів: повне та вичерпне 
розкриття теми – 10 балів, не суттєві помилки в розкритті теми – 7,5 бала, несуттєві помилки та 
неповне розкриття теми – 5 балів, суттєві помилки та не розкрита тема – 2,5 бала, відсутність 
реферату – 0 балів. 

5. Модульна контрольна робота. Максимальна сума за виконання МКР складає – 7 балів. 
МКР складається з 14 тестових завдань . Кожна відповідь оцінюється максимально у 0,5 бала: 
повна та вичерпна відповідь – 0,5 бал, несуттєва помилка – 0,375 бала, несуттєва помилка та 
неповна відповідь – 0,25 бала, суттєва помилка – 0,125 бала, відсутність відповіді – 0 балів. 

Критерії оцінювання для кожного контрольного заходу обов’язково оголошуються 
студентам перед оприлюдненням та виконанням завдань. 
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Календарний контроль. 
Календарний контроль провадиться двічі на семестр (на 7-8 та 14-15 тижні) як моніторинг 

поточного стану виконання вимог силабусу та рейтингової системи оцінювання. 

 
Перший 

календарний 
контроль 

Другий 
календарний 

контроль 

Термін календарного контролю 7-8-ий тиждень 14-15-ий тиждень 

Умови 
отримання 
атестації 

Поточний рейтинг 
≥ 50% від максимального поточного 

рейтингу 

Робота на лекціях 3 6 

Робота на практичних заняттях 6 12 

Виконання лабораторних робіт 6 12 

Виконання реферату 0 0 

Модульна контрольна робота 0 0 

Максимальний поточний рейтинг 15 30 

 
Семестровий контроль:  
Семестровий контроль передбачений у вигляді іспиту. Умови допуску до семестрового 

контролю наведено у таблиці. 
Обов’язкова умова допуску до заліку 

1 Поточний рейтинг RD ≥ 36 

2 Поточний контрольний захід Модульна контрольна робота 

4 Практичні заняття Виконання практичних завдань 

5 Лабораторні заняття Виконання та захист лабораторних робіт 

6 Індивідуальне завдання 
Виконання та захист домашньої контрольної 
роботи 

Можливість отримання оцінки «автоматом» не передбачено. Загальний рейтинг отриманий 
здобувачем складається з балів які він може набрати впродовж семестру (60% від загального 
рейтингу) та підчас складання екзамену (40% від загального рейтингу). 

Таблиця переведення рейтингових балів до оцінок за універсальною шкалою 

Рейтингові бали, RD Оцінка за універсальною шкалою 

95 ≤ RD ≤ 100 Відмінно 

85 ≤ RD ≤ 94 Дуже добре 

75 ≤ RD ≤ 84 Добре 

65 ≤ RD ≤ 74 Задовільно 

60 ≤ RD ≤ 64 Достатньо 

RD ≤ 60 Незадовільно 

Невиконання умов допуску Не допущено 

На останньому за розкладом занятті студентам оголошується їх поточний рейтинг із 
зазначенням допуску / не допуску до іспиту. 

Іспит проводиться в письмовій формі відповідно до розкладу екзаменаційної сесії. 
Екзаменаційний білет складається з 4 теоретичних запитань. Вага кожного завдання 
екзаменаційного білету оцінюється в 10 балів: повна та вичерпна відповідь – 10 балів, несуттєва 
помилка – 7,5 бала, несуттєва помилка та неповна відповідь – 5 балів, суттєва помилка – 2,5 бала, 
відсутність відповіді – 0 балів. 
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9. ДДооддааттккоовваа  ііннффооррммааццііяя  зз  ддииссццииппллііннии  ((ооссввііттннььооггоо  ккооммппооннееннттаа)) 
 
Питання, що виносяться на семестровий контроль відповідають тематиці лекційних та 

практичних занять. 
Визнання результатів навчання, набутих у неформальній / інформальній освіті, здійснюється 

згідно «Тимчасового положення про порядок визнання результатів навчання, набутих студентами 
КПІ ім. Ігоря Сікорського у неформальній / інформальній освіті» (https://osvita.kpi.ua/node/119). 
 
 
Робочу програму навчальної дисципліни (силабус): 
Складено: д-р. філос. Мотроненко В. В., к.т.н. Луценко Т. М. 
Ухвалено кафедрою трансляційної медичної біоінженерії (протокол № 15 від 19 червня 2021 р.) 
Погоджено Методичною комісією факультету  (протокол №___ від ___ червня 2021 р.) 

https://osvita.kpi.ua/node/119

