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Програма навчальної дисципліни 

  

11..  ООппиисс  ннааввччааллььннооїї  ддииссццииппллііннии,,  їїїї  ммееттаа,,  ппррееддммеетт  ввииввччаанннняя  ттаа  ррееззууллььттааттии  ннааввччаанннняя  
 
Що буде вивчатися. 
У межах опанування освітнім компонентом здобувач буде вивчати процеси і апарати 

біохімічних виробництв; ознайомиться з основними групами технологічних процесів в залежності 
від рушійної сили (теплові, масообмінні, гідродинамічні процеси, тощо); оволодіє навиками 
підбору та розрахунку технологічного обладнання в залежності від його призначення та процесів, 
що в ньому відбуваються. 

 
Чому це цікаво/треба вивчати. 
Опанування основ біотехнології та біоінженерії базується на оволодіванні комплексними 

підходами до реалізації основних процесів. Оцінити можливості та в повній мірі засвоїти дані 
принципи не можливо без знання та розуміння фізико-хімічних та біохімічних процесів які лежать 
в осново технологічних процесів, та без знання обладнання в якому можна їх реалізувати. Процеси 
й апарати біохімічних виробництв – дисципліна яка вивчає основні процеси що зустрічаються на 
біохімічних виробництвах та обладнання в якому відбувається їх промислова реалізація. Підчас 
опанування дисципліни здобувачі отримують знання з гідравлічних, гідромеханічних, теплових та 
масообмінних процесів, які базуються на фундаментальних законах збереження, рівноваги та 

http://bi.fbmi.kpi.ua/uk/motronenkoua/
mailto:motronenko.valentyna@lll.kpi.ua
https://t.me/Motronenko_Valya
https://classroom.google.com/


Розробка та організація виробництва біофармацевтичної продукції 2 

 

переносу кількості руху, енергії, маси і обладнання для їх здійснення. Слухачі навчяться 
застосовувати фізичне та математичне моделювання процесів, яке дозволяє здійснити перехід від 
лабораторних і теоретичних досліджень до реалізації процесів у промисловості (масштабний 
перехід).  

  
Чому можна навчитися. 

Знання: 

• щодо основних біохімічних процесів що використовуються в біомедичні інженерії та 
біотехнології; 

• щодо основного обладнання для реалізації основних процесів в біомедичної інженерії та 
біотехнології; 

• щодо принципів та підходів до масштабування процесів біохімічній інженерії та 
біотехнології.; 

• щодо фундаментальних закономірностей переносу маси, енергії, кількості руху та 
загальних принципів їх аналітичного опису; 

• щодо фізико-хімічихі основ основних гідравлічних, гідромеханічних механічних, тепло- та 
масообмінних процесів, їх математичних моделей та принципів розрахунку відповідних 
апаратів; 

• щодо конструкції апаратів для реалізації механічних, гідромеханічних, тепло- та 
масообмінних процесів і особливостей їх розрахунку. 

Вміння: 

• підбирати обладнання для проведення гідродинамічних, масообмінних та теплових 
біохімічних процесів; 

• розраховувати технологічне обладнання для проведення біохімічних процесів; 

• на основі фундаментальних рівнянь статики і кінетики процесів будувати методику 
розрахунку і виконувати параметричні розрахунки апаратів; 

• на основі фундаментальних положень теорії фізичного моделювання розробляти 
експериментальні установки і виконувати експериментальні дослідження конкретних 
процесів із узагальненням їх результатів; 

• на основі аналізу варіантів здійснювати оптимальний вибір конструктивних схем апаратів 
для реалізації заданих процесів технологічної схеми; 

 
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 
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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»: 

• застосовувати знання основ математики, фізики та біофізики, біоінженерії, хімії, інженерної 
графіки, механіки, опору та міцності матеріалів, властивості газів і рідин, електроніки, 
інформатики, отримання та аналізу сигналів і зображень, автоматичного управління, 
системного аналізу та методів прийняття рішень на рівні, необхідному для вирішення задач 
біомедичної інженерії; 

• 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. 
 

22..  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 «Біохімії» та «Основ 
біотехнології та біоінженерії-1. Теоретичні основи біотехнології»; передує вивченню «Основ 
стандартизації та промислової інженерії». 

 
3. ЗЗмміісстт  ннааввччааллььннооїї  ддииссццииппллііннии 

 
Теми лекційних занять: 

• Класифікація теплообмінних процесів біохімічних виробництв. 

• Теорія подібності біохімічних процесів та апаратів.  

• Гідродинамічні процеси та апарати біохімічних виробництв. Розділення неоднорідних 
рідин та сумішей. Перемішування. 

• Теплообмінні процеси та апарати біохімічних виробництв. Нагрівання та охолодження 
рідин та газів. Випарювання. 

• Масообмінні процеси та апарати біохімічних виробництв. Процеси розділення 
однорідних сумішей, рідин та газів. Сушіння. Мембранні процеси. 
 

Теми практичних занять: 

• Розрахунок процесу осадження. Відстійники. 

• Розрахунок процесу розділення через перегородку. Фільтри. 

• Розрахунок процесу розділення в полі центробіжних сил. Центрифуги. 

• Розрахунок процесу перемішування. Реактори-змішувачі. 

• Розрахунок процесів нагрівання / охолодження рідини. Теплообмінники. 

• Розрахунок процесів нагрівання /охолодження рідини. Реактори-змішувачі. 

• Розрахунок процесу концентрування рідини. Випарні апарати. 

• Розрахунок процесу сушіння біохімічних продуктів. Сушарки. 

• Розрахунок процесу сорбції. Адсрбери. Абсорбери. 

• Розрахунок процесу кристалізації. Кристалізатори. 
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• Розрахунок процесу екстракції. Екстрактори 

• Розрахунок процесу ректифікації. Ректифікатори. Дистилятори. 

• Розрахунок процесу мембранного розділення. Ультрафільтрація. Зворотній осмос. 
 

Теми лабораторних занять: 

• Дослідження процесу теплообміну в системі рідина-рідина. 

• Дослідження гідродинамічних параметрів приготування розчинів та суспензій. 

• Дослідження процесу розділення бінарних сумішей. 
 

4. ННааввччааллььнніі  ммааттееррііааллии  ттаа  рреессууррссии 
 
Основна 

• Сидоров Ю.І., Влязло Р.Й., Новиков В.П. Процеси і апарати мікробіологічної 
промисловості. Технічні розрахунки. Приклади і задачі. Основи проектування 
виробництв. Навч. посібник у 3 ч. – 4.I. Ферментація – Львів, Видавництво Національного 
університету «Львівська політехніка», 2004 – 240 с. 

• Сидоров Ю.І., Влязло Р.Й., Новиков В.П. Процеси і апарати мікробіологічної 
промисловості. Технічні розрахунки. Приклади і задачі. Основи проектування 
виробництв. Навч. посібник у 3 ч. – 4.II. Оброблення культуральних рідин – Львів, 
Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004 – 296 с. 

• Сидоров Ю.І., Влязло Р.Й., Новиков В.П. Процеси і апарати мікробіологічної 
промисловості. Технічні розрахунки. Приклади і задачі. Основи проектування 
виробництв. Навч. посібник у 3 ч. – 4.III. Основи проектування мікробіологічних 
виробництв – Львів, Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 
2004 – 252 с. 

• Гельперин Н.И. Основные процессы и аппараты химической технологии. Ч. 1, 2. -М.: 
Химия, 1981. -811 с. 

• Павлов К.Ф., Романков П.Г., Носков В.Н. Примеры и задачи по курсу процессов и 
аппаратов химической технологии. - Л.: Химия, 1987. - 576 с. 

• Основные процессы и аппараты химической технологии: Пособие по проектированию / 
Под ред. Ю.И. Дытнерского. - М.: Химия, 1982. - 772 с. 

• Дытнерский Ю.И. Процессы и аппараты химической технологии: Учебник для вузов. В 2-х 
частях. - М.: Химия, 1995. 

• Аиба Ш., Хемфри А., Миллис Н. Биохимическая технология и аппаратура. – М.: Мир, 
1975. -287 с. 

• Виестур У.Э., Кристапсонс М.Ж., Былинкина Е.С. Культивирование микроорганизмов. – 
М.: Пищевая промышленность, 1980. – 231 с. 

• Перт С. Дж. Основы культивирования микроорганизмов и клеток. – М.: Мир, 1978. – 
331с. 

• Федосеев К.Г. Физические основы и аппаратура микробного синтеза биологически 
активных соединений. – М.: Медицина, 1977. – 304 с. 

• Соколов В.М., Яблокова М.А. Аппаратура микробиологической промышленности. – Л.: 
Машиностроение. Ленингр. отд – е. 1988. – 278 с. 
 
 
Додаткова 
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• Промышленная технология лекарств. [учебник в 2 томах./ В.И Чуешов, М.Ю. Чернов, 
Л.М. Хохлов и др.] Под ред.профессора В.И. Чуешова. - Х.: МТК – Книга; Издательство 
ИФАУ - 2002. 

• Бакластов А.М., Горбенко В.В., Удыма П.Г. Промышленные тепломассовые процессы и 
установки. - М.: Энергоиздат, 1986. - 328 с. 

• Бакластов А.М., Горбенко В.В., Удыма П.Г. Проектирование, монтаж и эксплуатация 
тепломассообменных установок. - М.: Энергоиздат, 1981. - 336 с. 

• Иоффе И.Л. Проектирование процессов и аппаратов химической технологии. - Л.: Химия, 
1991. - 352 с. 

• Стабников В.Н., Лысянский В.М., Попов В.Д. Процессы и аппараты пищевых 
производств. - М.: Агропромиздат, 1985. - 510 с. 

• Брык М.Т., Голубев В.Н., Чагаровский А.П. мембранная технология в пищевой 
промышленности – К.: Урожай, 1991. – 222 с. 

• Дытнерский Ю.И. Баромембранные процессы. - М.: Химия, 1986 – 272 с. 

• Проектирование процессов и аппаратов пищевых производств / Под ред. В.Н. 
Стабникова. – К.: Вища школа, 1982. – 199 с. 

• Гинзбург А.С. Расчет и проектирование сушильных установок пищевой промышленности. 
– М.: Агропромиздат, 1985. - 336 с. 

• Карпов А.М. Саруханов А.В. Теплофизические и физико-химические характеристики 
продуктов микробиологического синтеза: Справочник. – М.: Агропромиздат, 1987. - 224 
с. 

• Исаченко В.П., Осипова В.А., Сукомел А.С. Теплопередача. - М: Энергия, 1981. - 417 с. 

• Краснощекое Е.А., Сукомел А.С. Задачник по теплопередаче. - М.: Энергия, 1980. - 287с. 

• Канторович З.Б. Машины химической промышленности. - М.: Машиностроение, 1965. -
 416с. 

• Ильевич А.П. Оборудование заводов силикатной промышленности. - М.: Госстройиздат, 
1959. - 472 с. 

• Сиденко П.М. Измельчение в химической промышленности. - М.: Химия, 1968. - 377с. 

• Клузов П.А. Очистка от пыли газов и воздуха. - Л.: Химия, 1982. - 256 с. 

• Жужиков В.А. Фильтрование: Теория и практика разделения суспензий. -М.: Химия, 
1980. - 400 с. 

• Соколов В.И. Центрифугирование. - М.: Химия, 1976. - 408 с. 

• Шкоропад Д.Е. Центрифуги для химических производств. - М.: Машиностроение, 1975. -
 246 с. 

• Васильцов Э.А., Ушаков В. Г. Аппараты для перемешивания жидких сред. - Л.: 
Машиностроение, 1979. - 277 с. 
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• Расчеты аппаратов кипящего слоя: Справочник. - Л.: Химия, 1986. - 349 с. 

• Основы жидкостной экстракции /Под ред. ГА. Ягодина. - М.: Химия, 1987. - 400с. 

• Мікульонок І.О. Проектування рідинних колонних екстракторів. - К.: ІЗМН, 1996. - 100с. 
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Навчальний контент 
 

55..  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 
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 обсновуються здобувачами. Алгоритм 
проведення практичного заняття передбачає наступне: викладач викладає базові (стратегічні) тези 
в рамках відповідної теми, здобувачі виконують із 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 16-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 проводити,  аналізувати та 
розраховувати біохімічні процеси з прив’язкою до конкретного типу обладнання. 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. 

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».  

 

66..  ССааммооссттііййннаа  ррооббооттаа  ззддооббууввааччаа  
 

Загальний об’єм самостійної роботи в рамках дисципліни складає 48 години, зокрема: 

• опрацювання тем лекційних занять – 17 годин;  

• підготовка до практичних занять – 13 годин; 

• підготовка до лабораторних занять – 8 година; 

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

• підготовка до заліку – 6 годин 
У межах самостійної роботи студентів передбачена підготовка альбому конструкцій, який 

повинен містити всі основні типи апаратів та устаткування для проведення біохімічних процесів. 
Перелік необхідних конструкцій надається викладачем в кінці вивчення відповідної теми. Для 
кожної конструкції необхідно представити: 

http://rozklad.kpi.ua/
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• зображення конструкції з зазначенням основних елементів; 

• опис конструкції; 

• принцип роботи конструкції; 

• перелік переваг та недоліків конструкції. 
 

Політика та контроль 
 

77..  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); 

• розробка програмного забезпечення для розрахунку будь-якого технологічного 
обладнання, що вивчається в межах курсу (10 балів).  
Штрафні бали нараховуються у випадку: 

• порушення терміну виконання практичних занять (-1 бал за кожен тиждень 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 підтвердження) 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. 
У разу відсутності одного з вказаних елементів студент не допускається до виконання роботи та 
отримує штрафні бали (-5 балів). 
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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 хімічними 
речовинами. 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, 

підготовка альбому конструкцій 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 10 1 10 10 

2 Робота на практичних заняттях 39 3 13 39 

3 Виконання лабораторних робіт 18 6 3 18 

4 Підготовка альбому конструкцій 13 13 1 13 

5 Модульна контрольна робота 20 20 1 20 

 Всього 100 

1. Робота на лекціях. Максимальна сума за роботу на лекціях складає – 10 балів. 
Передбачено написання 10 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 – 39 балів. Передбачено виконання 13 практичних завдань. Кожне завдання оцінюється 
максимально у 3 балів: повна та вичерпна відповідь – 3 бала, несуттєва помилка – 2,25 бала, 
несуттєва помилка та неповна відповідь – 1,5 бал, суттєва помилка – 0,75 бала, відсутність 
відповіді – 0 балів. 

3. Виконання лабораторних робіт. Максимальна сума за виконання лабораторних робіт 
складає – 18 балів. Передбачено виконання 3 лабораторних робіт. Захист кожної лабораторної 
роботи оцінюється максимально в 6 балів: повна та вичерпна відповідь – 6 балів, несуттєва 
помилка – 4,5 бала, несуттєва помилка та неповна відповідь – 3 бала, суттєва помилка – 1,5 бала, 
відсутність відповіді – 0 балів. 

4. Підготовка альбому конструкцій. Максимальна сума за виконання складає – 13 балів: 
повний та вичерпний альбом конструкції – 13 балів, не суттєві помилки або відсутність деяких 
конструкцій – 9,75 бала, несуттєві помилки та відсутність частини конструкцій – 6,5 балів, суттєві 
помилки та відсутність значної кількості конструкцій – 3,25 бала, відсутність реферату – 0 балів. 

5. Модульна контрольна робота. Максимальна сума за виконання МКР складає – 20 балів. 
МКР складається з 20 тестових завдань . 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. 

Критерії оцінювання для кожного контрольного заходу обов’язково оголошуються 
студентам перед оприлюдненням та виконанням завдань. 

 
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. 
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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 12 24 

Виконання лабораторних робіт 6 12 

Підготовка альбому конструкцій 0 0 

Модульна контрольна робота 0 0 

Максимальний поточний рейтинг 21 42 

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

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

1 Поточний рейтинг RD ≥ 60 

2 Поточний контрольний захід Модульна контрольна робота 

3 Практичні заняття Виконання практичних завдань 

4 Лабораторні заняття Виконання та захист лабораторних робіт 

5 Альбом конструкцій Підготовка альбому конструкцій 

Передбачено можливість отримання оцінки «автоматом». Загальний рейтинг отриманий 
здобувачем складається з балів які він може набрати впродовж семестру (100% 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 

Залік проводиться на останньому за розкладом занятті, де здобувачам оголошується їх 
поточний рейтинг із зазначенням підсумкової оцінки. У випадку не згоди здобувача з підсумковою 
оцінкою або рейтингу менше 60 балів, передбачено написання підсумкову залікові роботу. При 
цьому, набраний ним рейтинг впродовж семестру анулюється і залік здобувач отримує лише за 
результатами отриманими за виконання підсумкової залікової роботи. 

Залікова робота проводиться в письмовій формі на останньому занятті в семестрі. 
Екзаменаційний білет складається з 5 завдань: 3-ох по лекційному матеріалу та 1-ого практичного 
завдання та 1-го завдання по принципу роботи технологічного обладнання (під час виконання 
завдання дозволяється користуватися власним альбомом конструкцій). Вага кожного завдання 
залікового білету оцінюється в 20 балів: повна та вичерпна відповідь – 20 балів, несуттєва помилка 
– 15 балів, несуттєва помилка та неповна відповідь – 10 балів, суттєва помилка – 5 балів, 
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. 
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

