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

Що буде вивчатися 
Основи онтогенезу (індивідуальний розвиток організмів) та основи еволюційної теорії.  

 
Чому це цікаво/треба вивчати 
Для майбутніх фахівців важливим є формування здатностей характеризувати та аналізувати 

закономірності індивідуального розвитку організмів; інтегрувати фундаментальні біологічні 

дисципліни (цитологія та генетика, фізіологія та біохімія, екологія) із синтетичною теорією еволюції; 

формування комплексного сприйняття живої природи, місця та ролі у ній людини.  

Чому можна навчитися 
Знання: 

 історії антиеволюційних поглядів, передумов та історії створення еволюційної теорії,  

 особливостей додарвіністичного періоду у біології,  

 основних положень еволюційної теорії Ч. Дарвіна,  

 основ сучасної синтетичної теорії еволюції,   

 загальної характеристики елементарних еволюційних факторів (основи мікроеволюції),  

 основних закономірностей макроеволюції,   

 головних напрямків еволюції, 

 основ біологічного прогресу,  

 основ еволюції онтогенезу, органів і функцій, 

http://bi.fbmi.kpi.ua/uk/poiedynok-ua/
mailto:poyedinok-fbmi@lll.kpi.ua
https://do.ipo.kpi.ua/
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 уявлень про розвиток органічного світу Землі, 

 уявлень про онтогенез та основи ембріонології (ембіоногенез у людини, будова 
репродуктивних залоз, прогенез, ранні етапи диференціації и клітини,  органогенез та 
системогенез),  

 критичних періоди розвитку людини,   

 уявлень про біологічний вік та основи ауксології,  

 ролі спадкових факторів та факторів середовища в контролі росту і розвитку організму, 

 ролі спадковості і середовища у формуванні здоров'я і хвороб людини, 

 методів вивчення генетики і спадковості у людини.   
 
Вміння: 

 формулювати основні положення синтетичної теорії еволюції, 

 обґрунтувати логічну структуру теорії еволюції, 

 розкривати механізми макро- та мікроеволюції, 

 розкривати сутність онтогенезу і філогенезу. 

 
Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями 
Здобуті знання та уміння є важливим інструментом для віднаходження взаємозв’язків між 
спадковістю та факторами середовища, з одного боку, та здоров'ям та виникненням хвороб 
людини, з іншого боку; віднаходження механізмів еволюційних процесів на прикладах адаптації 
сучасних представників флори та фауни. 

Програмні компетентності, які мають бути сформовані після вивчення дисципліни, та які  
відповідають освітній програмі «Біотехнології»: 

Загальні компетентності  

 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

 Здатність до письмової та усної комунікації українською мовою (професійного 
спрямування). 

 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

 Навички здійснення безпечної діяльності. 

 Прагнення до збереження навколишнього середовища. 
 

Фахові компетентності 

 Здатність працювати з біологічними агентами, використовуваними у біотехнологічних 
процесах (мікроорганізми, гриби, рослини, тварини; віруси; окремі їхні компоненти).  

 Здатність здійснювати експериментальні дослідження з вдосконалення біологічних агентів, 
у тому числі викликати зміни у структурі спадкового апарату та функціональній активності 
біологічних агентів.  

 Здатність проводити аналіз сировини, матеріалів, напівпродуктів, цільових продуктів 
біотехнологічного виробництва.  

 Врахування комерційного та економічного контексту при проектуванні виробництв 
біотехнологічних. Здатність використовувати методології проектування виробництв 
біотехнологічних продуктів різного призначення.  

 Здатність використовувати знання про шляхи біосинтезу практично цінних метаболітів для 
вдосконалення біотехнологій їх одержання 
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Програмні результати навчання, які мають бути досягнуті після вивчення дисципліни та які  
відповідають освітній програмі «Біотехнології»: 

 Вміти застосовувати сучасні математичні методи для розв’язання практичних задач, 
пов’язаних з дослідженням і проектуванням біотехнологічних процесів. Використовувати 
знання фізики для аналізу біотехнологічних процесів.  

 Вміти здійснювати якісний та кількісний аналіз речовин неорганічного, органічного та 
біологічного походження, використовуючи відповідні методи.  

 Вміти застосовувати знання складу та структури клітин різних біологічних агентів для 
визначення оптимальних умов культивування та потенціалу використання досліджуваних 
клітин у біотехнології.  

 Вміти виділяти з природних субстратів та ідентифікувати мікроорганізми різних 
систематичних груп. Визначати морфолого-культуральні та фізіолого-біохімічні властивості 
різних біологічних агентів.  

 Вміти здійснювати базові генетичні та цитологічні дослідження з вдосконалення і 
підвищення біосинтетичної здатності біологічних агентів з урахуванням принципів 
біобезпеки, біозахисту та біоетики (індукований мутагенез з використанням фізичних і 
хімічних мутагенних факторів, відбір та накопичення ауксотрофних мутантів, перенесення 
генетичної інформації тощо).  

 Використовуючи мікробіологічні, хімічні, фізичні, фізико-хімічні та біохімічні методи, вміти 
здійснювати хімічний контроль (визначення концентрації розчинів дезінфікувальних 
засобів, титрувальних агентів, концентрації компонентів поживного середовища тощо), 
технологічний контроль (концентрації джерел вуглецю та азоту у культуральній рідині 
упродовж процесу; концентрації цільового продукту); мікробіологічний контроль 
(визначення мікробіологічної чистоти поживних середовищ після стерилізації, 
мікробіологічної чистоти біологічного агента тощо), мікробіологічної чистоти та 
стерильності біотехнологічних продуктів різного призначення.  

 Вміти аналізувати біотехнологічні процеси на молекулярному та клітинному рівнях.  

 Вміти використовувати знання про шляхи біосинтезу практично цінних метаболітів для 
вдосконалення біотехнологій їх одержання. 

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

ввііддппооввііддннооюю  ооссввііттннььооюю  ппррооггррааммооюю)) 

Вивченню дисципліни передує оволодіння курсів «Біологія клітини», «Фізіологія людини і тварин», 
«Біохімія», «Генетика» та «Екологія». 

Навчальна дисципліна відноситься до циклу вибіркових навчальних дисциплін, тому її 
нормативний (обов’язковий) зв'язок із іншими дисциплінами в структурно-логічній схемі навчання 
не передбачено.  

33..  ЗЗмміісстт  ннааввччааллььннооїї  ддииссццииппллііннии 

Теми лекційних занять: 

 Вступ у теорію еволюції. Антиеволюційні погляди.  

 Різноманіття еволюційних теорій 

 Додарвіновській період в біології.  

 Основні положення еволюційної теорії Ч. Дарвіна.  

 Мікроеволюція. Елементарні еволюційні фактори. 
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 Біологічний вид. Видоутворення. 

 Основні закономірності та механізми макроеволюції.  

 Вступ до онтогенезу. 

 Основи ембріології. 

 Критичні періоди розвитку людини.  

 Біологічний вік. Основи ауксології.  

 Роль спадкових та середовищних факторів в контролі росту і розвитку організму.  

 Роль спадковості і середовища у формуванні здоров'я і хвороб людини.  

 Феномен акселерації.  
 
Теми практичних занять: 

 Природничо-наукові передумови виникнення дарвінізму.  

 Основні етапи розвитку еволюційного вчення Ч. Дарвіна 

 Природний відбір. 

 Головні напрямки еволюції. 

 Еволюція онтогенезу, органів і функцій. 

 Розвиток органічного світу Землі. 

 Будова чоловічих і жіночих репродуктивних залоз.  

 Прогенез - початковий етап ембріогенезу.  

 Процес запліднення яйцеклітини.  

 Ранні етапи диференціювання клітин.  

 Органогенез та системогенез.  

 Критичні періоди розвитку людини.  

 Методи вивчення генетики і спадковості у людини.  

44..  ННааввччааллььнніі  ммааттееррііааллии  ттаа  рреессууррссии 

Базова 

 Голиченков В.А., Иванов Е.А., Никерясова Е.Н. Эмбриология. – М., Академия, 2004. 

 Афанасьев Ю.И., Юрина Н.А., Котовский Е.Ф. и др. Гистология, цитология и эмбриология. - 
М.:Медицина,  

 2002Гистология / Под ред. Афанасьева Ю.И., Юриной Н.А. – М., Медицина, 2002. 

 Хрисанфова Е.Н., Перевозчиков И.В. Антропология. – М., Высшая школа, 2002.  

 Гилберт С. Биология развития, тт. 1–3. М., 1993, 1994, 1995 
Допоміжна 

 Белоусов Л.В. Биологический морфогенез. – М., Изд-во МГУ, 1987. 

  Гойда Е.А. Биофизические аспекты раннего онтогенеза животных. – К.: Наукова Думка, 

1993.  

  Рэфф Р., Кофмен Т. Эмбрионы, гены и эволюция. – М.: Мир, 1986.  

     Белоусов Л.В. Введение в общую эмбриологию. – М.: Медицина, 1980.  

     Биология (в 2-х томах) / Под ред. Ярыгина В.Н. – М., Высшая школа, 2000.  

     Хитров И.К., Саркисов Д.С., Пальцев М.А. Руководство по  общей патологии человека. –     
М., Медицина, 1999 

    Светлов П.Г. Теория критических периодов развития и ее значение для понимания 
принципов действия среды на онтогенез / П.Г. Светлов // Вопр. цитологии и общей 
физиологии. – М.: Л.: Изд-во АН СССР, 1966. – С. 263-274. 

 Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського: www.nbuv.gov.ua.   

 Онлайн колекція опублікованих наукових досліджень ScienceDirect: www.sciencedirect.com.   

http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.sciencedirect.com/
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 Національний центр біотехнологічної інформації Національної медичної бібліотеки США: 

www.ncbi.nlm.nih.gov.  

 Національна академія наук України: www.nas.gov.ua.  

 Національна академія медичних наук України: www.amnu.gov.ua.    

 Всесвітня організація охорони здоров’я: www.who.int.  
 

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 опановуються здобувачами. Алгоритм проведення 
практичного заняття передбачає наступне: викладач викладає базові (стратегічні) тези в рамках 
відповідної теми, здобувачі виступають із міні-повідомленнями із заздалегідь сформованими 
проблемними питаннями в рамках відповідної теми, відбувається дискусія між доповідачем, 
іншими здобувачами та викладачем, яка має на меті з’ясувати всі фундаментальні та прикладі 
аспекти відповідних технологій регенеративної медицини. Повідомлення здобувачів 
передбачають підготовку відповідної аналітичної записки на кшталт невеликого огляду літератури 
українською мовою, а також наочної презентації, що дозволяє поглиблювати навички письмової та 
усної наукової української мови. За необхідності під час практичних занять відбувається вивчення 
(ознайомлення) нормативних документів, методичних рекомендацій тощо, а також розв’язання 
ситуаційних задач. На останньому практичному занятті проходить виконання здобувачами 
модульної контрольної роботи (МКР) у формі тесту. Матеріал, що є корисним для підготовки до 
практичних занять викладається із можливістю завантаження на платформі дистанційного 
навчання «Сікорський». 

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

66..  ССааммооссттііййннаа  ррооббооттаа  ззддооббууввааччаа 

Загальний об’єм самостійної роботи в рамках дисципліни складає 64 години, зокрема:  

 підготовка до практичних занять – 15 годин; 

 підготовка до модульної контрольної роботи (МКР) – 15 годин; 

 самостійне опрацювання тем – 34 години.  

Політика та контроль 

77..  ППооллііттииккаа  ннааввччааллььннооїї  ддииссццииппллііннии  ((ооссввііттннььооггоо  ккооммппооннееннттаа)) 

Порушення термінів виконання завдань та заохочувальні бали 
Здобувачам можуть нараховуватися заохочувальні бали. Сума заохочувальних балів не може 
перевищувати 10 балів. 
Заохочувальні бали нараховуються за такі види діяльності: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
http://www.nas.gov.ua/
http://www.amnu.gov.ua/
http://www.who.int/
http://rozklad.kpi.ua/
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 створення інфографіки або іншого засобу графічної інтерпретації інформації для однієї з тем 
курсу (5 балів);  

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

 підготовка рукопису оглядової чи експериментальної статті або участь у конкурсах (за 
умови зайняття призового місця) за тематикою навчальної дисципліни (10 балів).  
 

Відвідування занять 
Штрафні бали за відсутність на заняттях не виставляються. Однак, здобувачам рекомендується 
відвідувати заняття, оскільки на них викладається теоретичний матеріал та розвиваються 
практичні навички, необхідні для ґрунтовного формування відповідних компетентностей. 
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. 
У разі відсутності здобувача на практичному занятті, де передбачається його виступ із 
повідомленням, такий виступ або переноситься на інше практичне заняття, або замінюється на 
підготовку аналітичної записки із відповідної теми обсягом 5-10 сторінок (у разі особливих форс-
мажорних обставин).  
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 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).  

http://osvita.kpi.ua/node/182
http://osvita.kpi.ua/node/182
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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. 
 
Інклюзивне навчання 
Навчальна дисципліна розрахована на вивчення для здобувачів із особливими освітніми 
потребами, але слід враховувати велике навантаження на зоровий апарат. В залежності від 
особливих потреб здобувачів можливе використання дистанційного навчання. 

 
Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою: 

Кількість балів Оцінка 

100-95 Відмінно 

94-85 Дуже добре 

84-75 Добре 

74-65 Задовільно 

64-60 Достатньо 

<60 Незадовільно 

Не виконані умови допуску Не допущено 

99..  ДДооддааттккоовваа  ііннффооррммааццііяя  зз  ддииссццииппллііннии  ((ооссввііттннььооггоо  ккооммппооннееннттаа)) 

Питання, що виносяться на семестровий контроль відповідають тематиці лекційних та практичних 
занять. 
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