
 

 

Державна наукова установа 

"Київський академічний університет" 
Кафедра біомедицини та 

нейронаук 

Семінар з наукових досліджень / Seminars on scientific 

research 

Силабус навчальної дисципліни 

● Реквізити навчальної дисципліни 

Рівень вищої освіти Другий (магістерський) 

Галузь знань 09 Біологія 

Спеціальність 091 Біологія 

Освітня програма Молекулярна фізіологія та біофізика 

Статус дисципліни обов’язкова 

Форма навчання очна(денна) 

Рік підготовки, семестр I, II курси, осінні та весняні семестри 

Обсяг дисципліни 12 кредитів (360 годин) 

Семестровий 

контроль/ контрольні 

заходи 

Модульний контроль (два модулі на семестр)/диференційований залік 

Розклад занять семінар – раз на тиждень (128 год.); самостійна робота 232 год., у 

тому числі на виконання індивідуальних/домашніх завдань 80 год., 

консультації – 8  год., залік – 8 год. 

Мова викладання Українська, англійська 

Інформація про  

керівника курсу / 

викладачів 

Професор Кафедри біомедицини та нейронаук Київського 

академічного університету, ректор ЗВО «Академія Добробут». 

Семінарські заняття: д-р. біол. наук, професор Войтенко Нана 

Володимирівна, nana.voitenko@gmail.com, +380503532434 

Семінарські заняття: канд. мед. наук. Строй Дмитро Олександрович, 

Addictive.signals@gmail.com, +380 98 116 1646 

Розміщення курсу https://eduportal.kau.org.ua/course/view.php?id=48  

платформа для онлайн підключення: 

https://us02web.zoom.us/j/2880320597?pwd=L3BOMEkvaEh2VWN2L0VnK2F4

UXIvQT09 

● Програма навчальної дисципліни 

1. Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчення та результати навчання 

Мета дисципліни – сформувати загальні знання про основні напрями сучасних досліджень в 

галузі біомедицини та нейронаук. Курс знайомить з поняттями «академічна доброчесність» та 

«відкритий доступ, відкрита наука». Студенти отримують навички підготовки наукової презентації, 

написання наукових робіт, грантів  та проектів. 

Міждисциплінарні зв’язки: постійна робота з англомовною літературою за фахом, тренування 

презентаційних навичок, підготовка складних презентацій, розвиток навичок написання наукових 

текстів. 

https://eduportal.kau.org.ua/course/view.php?id=44%20
https://eduportal.kau.org.ua/course/view.php?id=44%20


Враховуючи специфіку навчальної дисципліни, деякі поняття та навчальний матеріал 

вивчаються англійською мовою. У процесі викладання предмету також використовуються слайди, 

відеоматеріали та наукова література англійською мовою. 

The goal of the discipline is to form general knowledge about the main directions of state-of-the-art 

research in the field of biomedicine and neuroscience. The course introduces the concepts of "academic 

integrity" and "open access, open science". Students learn to use databases of scientific literature, quality 

criteria of scientific publications, metrics and indicators. They acquire the skills of preparing a scientific 

presentation, writing scientific papers and projects. 

Interdisciplinary connections: constant work with English-language literature in the specialty, training 

of presentation skills, preparation of complex presentations, development of skills in writing scientific texts. 

Given the specifics of the academic discipline, some concepts and educational material are studied in 

English. Slides, video materials and scientific literature in English are also used in the process of teaching 

the subject. 

 

2. Необхідні попередні знання та навички, результати навчання 

Необхідні попередні знання та навички: 

Навчальна дисципліна «Семінар з наукових досліджень» спирається на базові знання 

вступників з біології, фізики, хімії і математики, що були отримані під час здобуття ступеня 

бакалавра. Мотивація і гарні навички самостійної роботи є необхідними. Попередній досвід 

проведення досліджень під час отримання бакалаврського ступеня є перевагою при навчанні за цією 

освітньою дисципліною. Бажано мати сертифікати зі знання англійської мови на рівні В2 або вище 

(або їх еквіваленти). 

Результати навчання: 

Навчальна дисципліна «Семінар з наукових досліджень» пов’язана із усіма дисциплінами 

фахової підготовки зі спеціальності 091 Біологія, та його викладання формує у студентів базові 

навички, що необхідні для проведення наукових досліджень, підготовки кваліфікаційних робіт, 

публікацій, презентацій та проектів, та є необхідною складовою їх подальшої науково-дослідної 

роботи.  

В результаті вивчення навчальної дисципліни «Семінар з наукових досліджень» та згідно з 

вимогами освітньо-професійної програми студенти після засвоєння навчальної дисципліни мають 

продемонструвати такі результати навчання:  

Знати:  

● Основні напрямки біомедичних досліджень 

● Сучасні методи біомедичних досліджень 

● Поняття академічної доброчесності 

● Права інтелектуальної власності 

● Особливості науково-навчальної діяльності 

Вміти:   

● Користуватися базами даних наукової літератури 

● Робити наукові презентації 

● Писати наукови проєкти 

3. Зміст навчальної дисципліни 

Tема 1. Академічна доброчесність.  

Історичний екскурс. Основні показники, поняття плагіату, самоплагіату, припустимий рівень 

самоцітування. Критерії оцінювання науковців та установ. Відкритий доступ, відкрита наука.  



 

Tема 2. Дизайн та презентація наукових досліджень.  

Наукова та науково-популярна  презентація. Оформлення слайдів. Регламент. Мова та естетика 

наукової презентації. 

 

Tема 3. Сучасні методи досліджень.  

Електрофізіологічні методи, patch-clamp. Молекулярно-біологічні методи – RT PCR, western blot, 

генотипування, редагування геному. Імуногістохімія. Сучасна мікроскопія. 

 

Tема 4.  Сучасні дослідження в галузі нейронаук. 

Blue Brain Project. Коннектом. Методика  «прозорий мозок». Оптогенетика. Brain implants and 

brain-computer interface. Діагностування захворювань мозку за допомогою штучного інтелекту. 

Клітинна терапія нейродегенеративних захворювань.  

 

Tема 5. Сучасні дослідження в галузі молекулярної генетики. 

Сучасна молекулярна біологія і генетика. Новітні досягнення та актуальні проблеми медичної 

генетики. Прикладна геноміка людини. Персоналізована медицина. Моделювання геному, CRISR. 

Некодуючі РНК. Регуляція експресії генів. Епігенетика. 

 

Tема 6. Сучасні дослідження в галузі молекулярної патофізіології. 

Сигнальні системи клітини в нормі та патології. Репаративні системи клітини. Молекулярні 

основи канцерогенезу. Молекулярні механізми COVID-19. Коронавірусний респіраторний 

синдром. Молекулярні механізми хронічного болю. Молекулярні механізми захворювань імунної 

системи. Молекулярні механізми захворювань серцево-судинної системи. Молекулярні механізми 

ПТСР. 

 

Тема 7. Новітні методи розробки лікарських засобів 

High-throughput screening. Пре-клінічні дослідження. Клінічні дослідження. 

 

Tема 8. Наукові проекти та гранти 

Джерела фінансування наукових проектів. Різноманіття грантів. Як правильно писати наукові 

проекти. Фінансування та управління науковими проектами. Реєстрація прав інтелектуальної 

власності 

4. Навчальні матеріали та ресурси 

1. https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/web-of-science/ 

2.  https://www.scopus.com 

3. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/ 

4. https://www.scimagojr.com/ 

5. https://orcid.org/ 

6. https://scholar.google.com/ 

7. https://www.researchgate.net/ 

8. https://eduportal.kau.org.ua/course/index.php?categoryid=8 

9. https://eduportal.kau.org.ua/course/view.php?id=44 

 

Програмою навчальної дисципліни передбачено проведення семінарських/практичних занять. 

Методичною підтримкою вивчення курсу є використання інформаційного ресурсу, на якому 

представлено комплекс матеріалів курсу (https://eduportal.kau.org.ua/course/view.php?id=44 ): лекції, 

література, домашні роботи студентів тощо. Всі матеріали надаються у вільний доступ студентів 

https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/web-of-science/
https://www.scopus.com/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/
https://www.scimagojr.com/
https://orcid.org/
https://scholar.google.com/
https://www.researchgate.net/
https://eduportal.kau.org.ua/course/index.php?categoryid=8
https://eduportal.kau.org.ua/course/view.php?id=44


після відповідної лекції/семінара/лабораторної работи і адаптовані для використання для організації 

навчання у дистанційному режимі. 

Основною закріплення знань, отриманих студентами при вивченні даного курсу, є домашні роботи.  

 

5. Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання (РСО) 

Відвідування занять  

Відвідування семінарів є обов’язковим.  

Рейтинг студента розраховується за 100 бальною шкалою. 

1. Рейтинг студента з кредитного модуля складається з балів, що він отримує за: 

– участь у семінарах і виконання домашньої роботи за темою семінара; активність та мотивацію, 

творчий підхід, вміння задавати питання доповідачу, використання самостійно здобутих знань; 

додаткові індивідуальні завдання (50-60 балів) та презентація наукової статті (30-40 балів); загалом 

не більше 100 балів за модуль (два модулі на семестр). 

 

2. Критерії нарахування балів за модуль: 

2.1. Виконання домашніх робіт оцінюється за такими критеріями: 

– бездоганно виконана робота, вчасно здана робота  –  максимальна оцінка; 

– є незначні недоліки у виконанні –  максимальна оцінка мінус 1 бал; 

– порушення графіку здачі  –  максимальна оцінка мінус 1 бал; 

2.2. Презентація наукової статті оцінюється окремо в залежності від складності. Загальна 

максимальна оцінка складає 30-40 балів, в залежності від складності статті. 

 

3. Проведення заліку. Залік проходить в усній формі (за матеріалами семінарських/практичних 

занять та роботи над презентацією). Метою контролю є перевірка рівня засвоєння матеріалу, 

здобутих навиків та компетентностей, здатності використання студентом отриманих знань для 

подальшого навчання. Для модульної оцінки та заліку необхідно підготувати доповідь на 10 хвилин 

по презентації високорейтингової наукової публікації тематиці "Молекулярна та клітинна 

нейрофізіологія". Презентацію доповіді потрібно зробити в PowerPoint. Доповідь має бути 

присвячена одній темі і мати не більше 7-10 слайдів. Для доповіді потрібно самостійно вибрати 

публікацію.  

Оцінюється розкриття теми, її складність, правильність оформлення презентації, відповідність її 

регламенту. Доповідь визначає оцінку за екзамен в 100 бальній шкалі (40 % підсумкової оцінки). 

 

 Календарний контроль: проводиться двічі на семестр за кожним модулем як моніторинг 

поточного стану виконання вимог силабусу. Умовою успішного закриття модулю є отримання не 

менше  60 балів. Умовою допуску до екзамену є отримання не менше 120 балів за два модулі.  

 

 Підсумкова оцінка: O=M1*0,2+M2*0,2+З*0,6, де М1 – оцінка за перший модуль, М2 – оцінка 

за другий модуль, З – оцінка за залік. 

 

Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою: 

 

Кількість балів Шкала ЄКТС Оцінка 

90-100 A Відмінно 

85-89 B 
Добре 

75-84 C 

65-74 D 
Задовільно 

60-64 E 

Менше 60 FX Незадовільно 

Не виконані умови допуску  Не допущено 

 

 



Силабус навчальної дисципліни: Семінар з наукових досліджень 

Складено: д-р. біол. наук, професор Нана ВОЙТЕНКО, канд. мед. наук Дмитро СТРОЙ 

 

Затверджено кафедрою біомедицини та нейронаук (Протокол № 4 від 24.04.2022 року)  


