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1. Мета дисципліни – сформувати у студентів чітке уявлення про сучасні методи 
біологічних досліджень, а також навички володіння сучасними методами та методичними 
прийомами планування, проведення та аналітичної оцінки результатів досліджень, що 
проводяться у різних галузях біології та/або у певній біологічній галузі для вирішення 
конкретної науково-практичної задачі, а також можуть бути застосовані у суміжних із 
біологією галузях таких як селекція, біотехнологія, хімія тощо. 
 
2. Попередні вимоги до опанування навчальної дисципліни: 

1. Успішне опанування науково-теоретичним та практичним матеріалом навчальних 
дисциплін, які викладаються студентам освітнього рівня «Бакалавр».   

2. Знання теоретичних основ біохімії, генетики, цитології та гістології, зоології, 
ботаніки, мікробіології, вірусології, фізіології, біофізики тощо. 

3. Знання базових принципів основних біологічних методів.  
4. Вміння застосовувати профільне лабораторне обладнання та/або реагенти для 

проведення експериментального дослідження у певній галузі біології з метою 
вирішення конкретної науково-практичної задачі.  

5. Володіти елементарними навичками цільового застосування лабораторного 
обладнання та/ або реагентів.  

6. Володіти елементарними навичками планування та проведення експериментального 
дослідження у певній галузі біології з метою вирішення конкретної науково-
практичної задачі.  

7. Володіти елементарними навичками проведення аналітичної оцінки результатів 
досліджень, що проводяться у різних галузях біології та/або у певній біологічній 
галузі для вирішення конкретної науково-практичної задачі.  

 
3. Анотація навчальної дисципліни: 
 

Навчальна дисципліна «Методи сучасних біологічних досліджень» є складовою освітньої 
програми професійної підготовки фахівців освітнього рівня «Магістр». Дисципліна є базовою 
дисципліною, що висвітлює питання розвитку сучасних методів біологічних досліджень, 
покликана окреслити коло методів та методичних прийомів досліджень, що проводяться у 
різних галузях біології та/або у певній біологічній галузі для вирішення конкретної науково-
практичної задачі, та які можуть застосовуватися при постановці дослідів у суміжних науках 
та в рамках міждисциплінарних проектів, та які вимагають глибоких знань з даної 
дисципліни.  
Дисципліна покликана узагальнити уявлення студента про основні методи роботи із 
біологічними об’єктами різного рівня організації (від окремих молекул до цілих організмів та 
їхніх популяцій), а також надати можливість студенту оволодіти навичками планування та 
проведення експериментальних робіт із застосуванням різних методів та методичних 
прийомів для вирішення конкретної науково-практичної задачі, статистичної обробки 
отриманих даних та інтерпретації результатів експерименту (як отриманих власноручно, так і 
наданих науковими лабораторіями і/або опублікованих в науковій літературі).  
 
4. Завдання (навчальні цілі):   

– сформувати у студента уявлення про основні методи біологічних досліджень, що 
застосовуються у різних галузях біології та/або у певній біологічній галузі для вирішення 
конкретної науково-практичної задачі; 

– сформувати у студента навички володіння методами та методичними прийомами 
планування та проведення досліджень, а також аналітичної оцінки отриманих 
результатів; 



 

– сформувати у студента вміння адаптувати сучасні методи біологічних досліджень для 
вирішення конкретної науково-практичної задачі в рамках власного експериментального 
проекту; 

– сформувати у студента уявлення про сучасні теоретичні моделі, що лежать в основі 
конкретного методу біологічних досліджень. 
 

Згідно до вимог Стандарту вищої освіти України (другий (магістерський) рівень вищої освіти 
(восьмий рівень НРК України), галузь знань 09 «Біологія», спеціальність 091 «Біологія») 
дисципліна забезпечує набуття студентами таких компетентностей:  

інтегральної:  
Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми в галузі біології при здійсненні професійної 
діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення 
інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог. 

загальних: 
ЗК01. Здатність працювати у міжнародному контексті.  
ЗК02. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології.  
ЗК03. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  
ЗК05. Здатність розробляти та керувати проектами.  
ЗК06. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.  

 
спеціальних (фахових, предметних): 

СК01. Здатність користуватися новітніми досягненнями біології, необхідними для 
професійної, дослідницької та/або інноваційної діяльності.  
СК02. Здатність формулювати задачі моделювання, створювати моделі об’єктів і процесів на 
прикладі різних рівнів організації живого із використанням математичних методів й 
інформаційних технологій.  
СК03. Здатність користуватися сучасними інформаційними технологіями та аналізувати 
інформацію в галузі біології і на межі предметних галузей.  
СК04. Здатність аналізувати і узагальнювати результати досліджень різних рівнів організації 
живого, біологічних явищ і процесів.  
СК05. Здатність планувати і виконувати експериментальні роботи з використанням сучасних 
методів та обладнання.  
CК 12. Здатність адекватно застосовувати існуючі та розробляти нові методи розв’язання 
науково-теоретичних та прикладних задач біології. 

 



 

5. Результати навчання за дисципліною: 
 

Результат навчання 
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. 

автономність та відповідальність) 
Форми (та/або методи 

і технології) 
викладання і 

навчання 

Методи 
оцінювання та 

пороговий 
критерій 

оцінювання (за 
необхідності) 

Відсоток у 
підсумковій 

оцінці з 
дисципліни Код Результат навчання 

1.1 Знати сфери застосування різноманітних 
методів біологічних досліджень та базові 
принципи їхнього використання 

Лабораторні роботи, 
самостійна робота 

Контрольні 
роботи, 
оцінювання 
реферату та звітів 
по лабораторних 
роботах 

40 

1.2 Знати особливості експериментальних 
підходів для дослідження організації 
біологічних систем різного рівня складності  

Лабораторні роботи, 
самостійна робота 

Контрольні 
роботи, 
оцінювання 
реферату та звітів 
по лабораторних 
роботах 

20 

2.1 Вміти модифікувати та адаптувати вихідні 
протоколи методів для конкретної 
дослідницької задачі 

Лабораторні роботи Контрольні 
роботи, 
оцінювання 
реферату та звітів 
по лабораторних 
роботах 

15 

2.2 Вміти працювати із лабораторним 
обладнанням та електронними базами даних, 
порівнювати та інтерпретувати отримані 
результати 

Лабораторні роботи, 
самостійна робота 

Контрольні 
роботи, 
оцінювання 
реферату та звітів 
по лабораторних 
роботах 

10 

3.1 Вміти працювати у групі, організовувати 
роботу для проведення експерименту 

Лабораторні роботи Контрольні 
роботи, 
оцінювання 
реферату та звітів 
по лабораторних 
роботах 

5 

4.1 Самостійно вивчати наукову літературу та 
обирати методи вирішення певної 
дослідницької задачі 

Самостійна робота Контрольні 
роботи, 
оцінювання 
реферату та звітів 
по лабораторних 
роботах 

10 

 



 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 
навчання  

 

Результати навчання дисципліни  
Програмні результати навчання 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 4.1 

ПР6. Аналізувати біологічні явища та процеси на 
молекулярному, клітинному, організменному, 
популяційно-видовому та біосферному рівнях з точки 
зору фундаментальних загальнонаукових знань, а також за 
використання спеціальних сучасних методів досліджень.  

+ + + + + + 

ПР8. Застосовувати під час проведення досліджень знання 
особливостей розвитку сучасної біологічної науки, 
основні методологічні принципи наукового дослідження, 
методологічний і методичний інструментарій проведення 
наукових досліджень за спеціалізацією.  

+ + +   + 

ПР9. Планувати наукові дослідження, обирати ефективні 
методи дослідження та їх матеріальне забезпечення.  

   + + + 

ПР 19. Вирішувати науково-теоретичні, науково-дослідні 
та прикладні задачі біології відповідними методами. 

+ + +  + + 

ПР 20. На основі поглиблених знань з природничих наук 
формувати уявлення про закономірності індивідуального 
та історичного розвитку біологічних систем на різних 
рівнях організації, роль системних процесів у їхньому 
формуванні, функціонуванні й пластичності, особливості 
їхньої кооперативної взаємодії, а також про системність 
організації живого. 

+ + +  + + 

 



 

7. Схема формування оцінки. 
7.1 Форми оцінювання студентів:  

- семестрове оцінювання:  
1. Контрольна робота з 1-ї частини: РН 1.1, 1.2, 2.2, 4.1 – 20 балів/10 балів 
2. Контрольна робота з 2-ї частини: РН 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 – 20 балів/10 балів 
3. Лабораторні роботи (7 робіт): РН 1.2, 2.1, 2.2, 3.1 – 6 балів/3 бали за кожну 
4. Реферат: РН 1.1. – 4.1 – 18 балів/ 9 балів 
 

Підсумкова оцінка з освітнього компонента, підсумковою формою контролю за яким 
встановлено залік, визначається як сума оцінок (балів) за всіма успішно оціненими 
результатами навчання. Оцінки нижче мінімального порогового рівня до підсумкової оцінки 
не додаються. 

Обов’язковим для отримання позитивної підсумкової оцінки (60 балів і вище та 
«зараховано») є написання контрольних робіт, відпрацювання всіх лабораторних робіт та 
написання реферативної роботи з сучасних питань методів біологічних досліджень. 

Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не 
допускається. 

 

7.2 Організація оцінювання:  
 Оцінювання лабораторних робіт здійснюється протягом семестру, реферативної 
роботи – наприкінці семестру, контрольна робота 1 та 2 проводиться по закінченні 
розгляду питань з Розділу 1 та 2, відповідно.  

7.3 Шкала відповідності оцінок 
Зараховано / Passed 60-100 
Не зараховано / Fail 0-59 



 

8. ССттррууккттуурраа    ннааввччааллььннооїї    ддииссццииппллііннии..  
Тематичний  план занять 

 

№ 
п/п Номер і назва  теми 

Кількість годин 
Лабораторні 

роботи 
Самостійна 

робота 
Розділ 1: Сучасні методи дослідження біологічних об’єктів різного рівня 

організації  

1 Основні принципи біологічних методів 
дослідження 6  

2 Новітні технології та їхнє застосування у 
практиці біологічних досліджень  20 

3 Методи дослідження біологічних макромолекул, 
клітин та неклітинних форм життя 18  

4 
Новітні технології та їхнє застосування у 
дослідженнях біологічних макромолекул, клітин 
та неклітинних форм життя 

 40 

5 Методи дослідження функціонування організмів 12  

6 Новітні технології та їхнє застосування у 
дослідженнях функціонування організмів  20 

7 Методи польових досліджень біологічних 
систем 6  

8 Новітні технології та їхнє застосування у 
польових дослідженнях біологічних систем  10 

Розділ 2: Дослідження функціонування біологічних об’єктів у нормі та при 
патології  

9 Методи виявлення патологій (та/або патогенезу) 
на молекулярному рівні 12  
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