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1. Опис курсу 

Назва освітньої 

компоненти 

Магістерський семінар 

Тип курсу Обов’язкова компонента  

Рівень вищої освіти Другий (магістерський) рівень освіти 

Кількість 

кредитів/годин 

3 кредитів / 90 годин 

Семестр І семестр 

Викладач Олександр Ходосовцев (Alexander Khodosovtsev), 

доктор біологічниїх наук, професор  

http://orcid.org/0000-0002-5906-9876 
Іван Мойсієнко (Ivan Moysiyenko) 

Завідувач кафедри ботаніки,  

доктор біологічних наук, професор 

htpp://orcid.org/0000-0002-0689-6392 

Посилання на сайт  

Контактний телефон, 

мессенджер 

 

E-mail викладача: khodosovtsev@i.ua, khodosovtsev@ksu.ks.ua 

ivan.moysiyenko@gmail.com 

Графік консультацій Понеділок, 15:00-17:00, ауд. 717 або за призначеним 

часом 

Методи викладання Інформаційно-рецептивні: словесні (лекція, пояснення, 

бесіда), наочні (ілюстрація, демонстрація); проблемний 

(постановка та обговорення проблемних питань). 

Форма контролю Диференційований залік  

  

Анотація дисципліни: Під час дисципліни у студента формується 

наукове мислення, він оволодіває методами аналізу та синтезу біологічних 

фактів викладених в наукових джерелах, поглиблює професійну орієнтацію в 

різноманітних наукових напрямах галузі «Біологія», усвідомлює швидкість змін 

парадигм та гіпотез в біологічних науках, орієнтується в основних біологічних 

відкриттях сьогодення, вчиться логічно представляти презентаційні роботи на 

основі оброблених літературних джерел та власних досліджень, вчиться 

дискутувати та відстоювати свою думку. 

 

2. Мета і завдання навчальної дисципліни 

 

https://www.scopus.com/redirect.uri?url=http://www.orcid.org/0000-0002-5906-9876&authorId=24166892000&origin=AuthorProfile&orcId=0000-0002-5906-9876&category=orcidLink
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Мета навчальної дисципліни: поглибити знання щодо сучасних проблем 

та досягнень в галузі біології, удосконалити вміння представляти результати 

власних досліджень. 

 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Магістерський семінар» 

є:  

- навчитися аналізувати наукові публікації з сучасних досягнень 

біологічної науки; 

- готувати презентації з пулу проаналізованих наукових статей та ставити 

проблеми, які потребують вирішення; 

- вміти вести дискусії на основі відомих біологічних фактів; 

- оволодіти підходами до представлення результатів власних досліджень.  

 

4. Програмні компетентності та результати навчання 

Інтегральна компетентність – Здатність розв’язувати складні 

спеціалізовані задачі та практичні проблеми в галузі «Біологія», що передбачає 

застосування певних теорій та методів біологічної науки і характеризується 

комплексністю та невизначеністю умов. 

Загальні компетентності : 

ЗК 01. Здатність працювати у міжнародному контексті. 

ЗК 03. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК 04. Здатність діяти на основі етичних міркувань. 

- ЗК 05. Здатність розробляти та керувати проектами.  

ЗК 06. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності: 

 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.  

 СК06. Здатність прогнозувати напрямки розвитку сучасної біології на 

основі загального аналізу розвитку науки і технологій.  

 СК07. Здатність діагностувати стан біологічних систем за результатами 

дослідження організмів різних рівнів організації.  



 СК8. Здатність презентувати та обговорювати результати наукових і 

прикладних досліджень, готувати наукові публікації, брати участь у наукових 

конференціях та інших заходах.  

 СК9. Здатність застосовувати законодавство про авторське право для 

потреб практичної діяльності.  

 СК10. Здатність використовувати результати наукового пошуку в 

практичній діяльності. С 

 СК11. Розуміння цілей, завдань, методів і підходів науково-педагогічної 

діяльності. 

 Програмні результати навчання: 

ПР1. Володіти державною та іноземною мовами на рівні, достатньому для 

спілкування з професійних питань та презентації результатів власних 

досліджень.  

ПР2. Використовувати бібліотеки, інформаційні бази даних, інтернет 

ресурси для пошуку необхідної інформації.  

ПР3. Здійснювати злагоджену роботу на результат у колективі з 

урахуванням суспільних, державних і виробничих інтересів.  

ПР4. Розв’язувати складні задачі в галузі біології, генерувати та 

оцінювати ідеї.  

ПР5. Аналізувати та оцінювати вплив досягнень біології на розвиток 

суспільства.  

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.  

ПР7. Описувати й аналізувати принципи структурно-функціональної 

організації, механізмів регуляції та адаптації організмів до впливу різних 

чинників.  

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.  

ПР10. Представляти результати наукової роботи письмово (у вигляді 

звіту, наукових публікацій тощо) та усно (у формі доповідей та захисту звіту) з 

використанням сучасних технологій, аргументувати свою позицію в науковій 

дискусії.  

ПР11. Проводити статистичну обробку, аналіз та узагальнення отриманих 

експериментальних даних із використанням програмних засобів та сучасних 

інформаційних технологій.  



ПР12. Використовувати інноваційні підходи для розв’язання складних 

задач біології за невизначених умов і вимог.  

ПР 13. Дотримуватися основних правил біологічної етики, біобезпеки, 

біозахисту, оцінювати ризики застосування новітніх біологічних, 

біотехнологічних і медико-біологічних методів та технологій, визначати 

потенційно небезпечні організми чи виробничі процеси, що можуть створювати 

загрозу виникнення надзвичайних ситуацій.  

ПР14. Дотримуватись норм академічної доброчесності під час навчання та 

провадження наукової діяльності, знати основні правові норми щодо захисту 

інтелектуальної власності. 

 ПР15. Уміти самостійно планувати і виконувати інноваційне завдання та 

формулювати висновки за його результатами.  

ПР16. Критично осмислювати теорії, принципи, методи з різних галузей 

біології для вирішення практичних задач і проблем.  

ПР17. Застосовувати сучасні технології навчання для викладання 

спеціальних дисциплін. 

 Міждисциплінарні зв’язки. Для засвоєння даного курсу здобувачем 

вищої освіти потрібні знання з мікробіології, ботаніки, зоології, мікології, 

альгології, цитології, фізіології рослин та біохімії, молекулярної біології та 

теорії еволюції, тобто базових дисциплін першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти. Основою для набуття відповідних знань, вмінь та навичок в процесі 

вивчення даного предмету є вивчення дисципліни «Магістерський семінар». 

 

5. Структура курсу 

Найменування показників  

Характеристика навчальної дисципліни 

денна форма здобуття 

освіти 

заочна форма здобуття 

освіти 

Кількість кредитів – 3 
Нормативна 

Рік підготовки 

Змістових модулів – 1 
1-й cеместр 1-й семестр 

 

Загальна кількість годин – 180 
 

Тижневих годин для денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи студента – 3,4 

 

  

Семінарські 

32 год.  



 

  

Самостійна робота 

58 год.  

Вид контролю:  

Диференційований 

залік - 1 семестр 

Диференційований залік - 1 

семестр 
 

6. Технічне забезпечення/обладнання 

Мультимедійний комплекс: проектор ламповий Epson EB-S41 

(V11H842040) (1шт, 2018р.), екран настінний Logan PRMC3 (1шт, 2018р.), 

ноутбук Dell Inspiron 3567 (1 шт., 2018р.), принтер Canon PIXMA 

G3410/3411 (1 шт., 2018р.)Лабораторні приміщення кафедри ботаніки– 

ауд. 716, 715 (семінари), 717, 720б (консультації).  
 

7. Політика курсу 

Мова викладання матеріалу, відповідей, дискусій, оцінювання тощо, як 

правило, державна. Про застосування англійської мови на окремих семінарах 

здобувачі освіти мають бути попереджені до початку відповідного семінару. 

Для виступу з презентацією за темою загальнобіологічного семінару готується 

відразу два студента заздалегідь. Два студенти обираються опонентами. 

Дискусія відбувається за участю усіх студентів. Виступаючі не менше ніж за 

три доби до семінару повинні надіслати свою презентацію опонентам, 

дублюючі копію викладачеві. На семінарі виступ з презентацією до 15 хвилин. 

Питання 15 хвилин. Виступ опонентів по 5 хвилин кожний. Дискусія 

відбувається до 30 хвилин. Організаційні моменти (включаючи підсумок 

семінару) -10 хвилин. На виступ за темою обраного наукового дослідження, 

питання, виступ опонентів та дискусію відводиться у два рази менше часу. За 

період семінару обговорюються дві доповіді студентів за темою обраного 

дослідження.’ 

Для успішного складання підсумкового контролю з дисципліни 

вимагається участь в 50% семінарів (8 семінарів). Особам, які представили 

документи щодо проходження подібного курсу в інших університетах 

переноситься та кількість кредитів, яку вони отримали в сертифікаті. Інша 

кількість кредитів добирається під час освоєння курсу.  

Слухачі заочної форми можуть бути присутніми на семінарах, які 

проводяться для слухачів денної форми. Вони також можуть накопичувати бали 

на очних або дистанційних семінарських заняттях.  

Особам, стан здоров'я яких перешкоджає дотриманню в повному обсязі 

передбачених курсом проведення контролю (заліка та екзамена), за заявою на 

ім'я декана/проректора, яка подана щонайменше за місяць до оцінювання, 

відповідно до доведеної тяжкості перешкоди та обмеженості можливостей може 

бути подовжений час виконання завдання (але не більш ніж на половину від 



встановленого терміну) або надано іншу, адекватну ситуації, можливість пройти 

заходи контролю. Іншим особам, що проходять оцінювання, в яких установлені 

та підтверджені медичною довідкою хронічні захворювання або тимчасова 

непрацездатність, що можуть істотно вплинути на виконання оцінюваної 

роботи, за заявою на ім'я декана/проректора (має бути подана до початку 

семестрового контролю), також можуть бути надані адекватні ситуації 

можливості пройти заходи контролю. 

Перед проведенням будь-яких форм контролю викладачем буде наданий 

вичерпний перелік дозволених допоміжних засобів. Якщо здобувач освіти 

намагається вплинути на результат оцінювання шляхом списування, 

використовує недозволені допоміжні засоби чи зовнішню допомогу (обман), 

його результат оцінюється як «0» балів («незадовільно»); якщо здобувач освіти 

порушує порядок проведення контролю, то викладач має право прийняти 

рішення про припинення процедури. У цьому разі контроль оцінюється як 

«незадовільний» (0 балів). Порушення у процесі складання екзамену мають 

бути негайно оголошені викладачем. Документ, що засвідчує факт порушення 

(доповідна записка) буде негайно складений та переданий керівництву 

факультету біології, географії і екології в день проведення контрольного заходу; 

Високо цінується самостійно підготовлені проблемні презентації для 

ініціатора дискусій та конструктивна участь в обговоренні. До всіх студентів 

освітньої програми «Біологія» застосовується рівне ставлення. Не допускається 

порушення академічної доброчесності (переписування презентацій минулих 

років, привласнення текстових фрагментів, списування тощо). Викритий на 

будь якому прояві плагіату студент отримує нульові позиції за елемент курсу 

(семінар, диференційований залік тощо).  
 

8. Схема курсу  

 

Схема курсу показана для денної форми.  

Для заочної форми передбачено лише консультації та контрольні 

роботи. 

 

Практичний модуль (семінари, 32 години) 

 

Тема 1. Топ 10 відкриттів в біології XX століття. 

Тема 2. Обговорення теми наукового дослідження здобувачів вищої освіти. 

Тема 3. Лишайник: симбіоз чи екосистема? 

Тема 4. Обговорення теми наукового дослідження здобувачів вищої освіти. 

Тема 5. Віруси: живі чи неживі? 

Тема 6. Обговорення теми наукового дослідження здобувачів вищої освіти. 

Тема 8. Анцестори евкаріот: синтрофна гіпотеза vs. воднева гіпотеза. 

Тема 9. Обговорення теми наукового дослідження здобувачів вищої освіти. 



Тема 10. Епігенетика: паралельна реальність всередині клітини. 

Тема 11. Обговорення теми наукового дослідження здобувачів вищої освіти. 

Тема 12. Meтабаркодинг та метагеноміка: проблеми та перспективи 

використання. 

Тема 13. Обговорення теми наукового дослідження здобувачів вищої освіти. 

Тема 14. Адвентизація флори: шляхи проникнення, сучасний стан, критерії 

успішності інвазій, шкода та користь від чужорідних рослин.  

Тема 15. Смарагдова мережа та традиційна мережа об’єктів природно-

заповідного фонду України (мережа Natura 2000 та національні 

природоохоронні території Європейського Союзу): порівняння особливостей 

створення, законодавчого забезпечення та функціонування. Сучасний стан обох 

мереж в Україні». 

Тема 16. Оселищний підхід до збереження природи. Стан впровадження 

оселищного підходу в Європейських країнах та в Україні. 

 

9. Система оцінювання та вимоги: форма (метод) контрольного заходу 

та вимоги до оцінювання програмних результатів навчання 

 

9.1 Розподіл балів 

Обов’язкові види навчальної діяльності 
з/п Види навчальної 

діляьності 

Змістовний 

модуль 1 

Сума балів 

(залік) 

Змістовний 

модуль 2 

Сума балів 

1 Аудиторна робота 60 min 35 60 Min 35 

3 Контрольна робота 

(для заочного 

відділення) 

60 min 35 60 Min 35 

2 підсумковий 

контроль  

40 min 20  60 Min 15 

Вибіркові види навчальної діяльності 
1 участь у науковій, 

конференції  

олімпіадах; -  

5 5 5 5 

2 призове місце на 

олімпіаді 

10 10 10 10 

3 наукова стаття, 10 10 10 10 

4 наукова робота на 

конкурс; 

10 10 10 10 

5 тестова контрольна 

робота 

0-10 0-10 0-10 0-10 

6 обговорення 

власної презентації 

поза межами 

семінару 

Max 5 Max 5 Max 5 Max 5 

7 Всього  Max 10  Max  10 



 

9.2 Критерії оцінювання роботи здобувачів вищої освіти на семінарах 

 

Максимальна кількість балів за семінар – 6 (студент може бути на семінарі 

або в ролі доповідача/учасника дискусії або опонента/учасника дискусії. 

За семестр студент повинен підготувати min дві презентації та 

виступити два рази опонентом (max 24 бали). При наявності максимальної 

активності на інших 12 семінарах студент може отримати 36 балів. Maximum 

60 балів. При наявності додаткових балів за вибіркові види навчальної 

діяльності сума за семінар не перевищуватимете 60 балів.  

Здобувачі вищої освіти повинні заочної форми можуть в 

дистанційному або очному режимі виступити з двома презентаціями та двома 

опануваннями під час консультаційних годин або узгодженого часу (max 24 

години). При наявності одного студента заочної форми викладач може грати 

роль доповідача або опонента. 

 
Оцінка 

за нац. 

шкалою 

Критерії оцінювання програмних результатів навчання 

3 

Повна презентація. Участь у семінарі супроводжується презентацією, яка 

логічна, містить 7-10 слайдів, виконана на основі сучасних англомовних 

джерел. Здобувач володіє узагальненими знаннями з проаналізованих джерел, 

аргументовано використовує їх у нестандартних ситуаціях; вміє застосовувати 

вивчений матеріал для внесення власних аргументованих висновків. 

2 

Неповна презентація. Участь у семінарі супроводжується презентацією, яка 

має нелогічні послідовності, виконана на основі звичайних джерел (Вікіпедія). 

Студент вміє зіставити, узагальнити, систематизувати інформацію під 

керівництвом викладача; знання є достатньо повними; вільно застосовує вивчений 

матеріал у стандартних педагогічних ситуаціях. Відповідь його повна, логічна, 

обґрунтована, але з деякими неточностями.  

1 Доповідь без презентації.  

0 Презентація та доповідь відсутня.  

3 

Активна дискусія. Студент має системні, дієві здібності у навчальній 

діяльності, користується широким арсеналом засобів доказу своєї думки, вирішує 

складні проблемні завдання; схильний до системно-наукового аналізу та 

прогнозування явищ; уміє ставити та розв’язувати проблеми. Зміг поставити два і 

більше проблемних запитань та виступив  у двох і більше обговореннях.  

2 

Опосередкована дискусія. Використовує загальновідомі доводи у власній 

аргументації, здатен до самостійного опрацювання навчального матеріалу, 

потребує допомоги викладача для логічного ведення дискусії або формулювання 

питань. Зміг поставити одне запитання та виступив  у одному обговоренні. 

1 
Невдала дискусія. Намагався сформулювати питання або виступити в 

дискусії. 

0 Без дискусії. Не брав участі у дискусії. 

3 
Активне опанування. Опонент логічно показує сильні боки презентації. 

Вказує на помилки. Обирає елементи доповіді, які викликають дискусію. 



Опирається на нові факти. Вдало орієнтується в літературних джерелах, 

пропонує нові. Логічно оперує фактами.  

2 

Опосередковане опанування. Опонент показує слабкі та сильні боки 

презентації. Не знаходить елементів, що викликають дискусію. Опирається 

лише на наукові факти, якими оперує доповідач.  

1 
Невдале опанування. Опонент оцінює роботу стандартними фразами. Аналіз 

відсутній. Не може ініціювати дискусію. 

 С0 Опанування немає. 

 

 

9.2. Критерії оцінювання знань здобувачів вищої освіти на контрольних 

роботах (письмово для заочного відділення) 

 

 Для заочного відділення передбачені лише консультації замість 

аудиторної роботи. Крім того вони повинні написати дві письмові контрольні 

роботи за загальнобіологічними темами семінарів. За правильний тест рівня А – 

0,5 бали, рівня B – 1 бал, рівня С – 2 бали. Всього 36 балів. 

 

9.3. Критерії оцінювання здобувачів вищої освіти на диференційованому 

заліку (усно) 

 
 Характеристики критеріїв оцінювання знань Сума 

балів 

Характеризується знаннями суттєвих ознак, понять, явищ та закономірностей 

мыж біологічними явищами, зв’язків між ними. Здобувач гарно володіє 

розумовими операціями (аналізом, синтезом, узагальненням, порівнянням, 

абстрагуванням), уміє робити висновки, виправляти допущені помилки. 

Навчальна діяльність позначена уміннями самостійно оцінювати досягнення 

біологічної науки, явища, факти, виявляти і відстоювати особистісну позицію. 

30-40 

 

Характеризується знаннями ознак, понять, явищ, закономірностей у біології, 

однак важко знаходить філогенетичні зв’язки. Здобувач опосередковано 

володіє розумовими операціями (аналізом, синтезом, узагальненням, 

порівнянням, абстрагуванням), уміє робити висновки, виправляти допущені 

помилки. Навчальна діяльність позначена уміннями разом із викладачем 

оцінювати нові біологічні гіпотези, явища, факти, виявляти і відстоювати 

особистісну позицію за допомогою викладача. 

29-20 

Орієнтується у нових біологічних досягненнях поверхнево, не знає про нові 

відкриття. Здобувач фрагментарно володіє розумовими операціями (аналізом, 

синтезом, узагальненням, порівнянням, абстрагуванням), не уміє робити 

висновки, виправляти допущені помилки. Не може самостійно оцінювати 

біологічні гіпотези, явища, факти, виявляти і відстоювати особистісну 

позицію.  

19-10 

 

Не орієнтується у біологічних закономірностях Здобувач фрагментарно 

володіє розумовими операціями (аналізом, синтезом, узагальненням, 

порівнянням, абстрагуванням), не уміє робити висновки, виправляти 

0-9 



допущені помилки. Не може самостійно оцінювати філогенетичні гіпотези, 

явища, факти, виявляти і відстоювати особистісну позицію. 
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