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ВСТУП
Програма навчальної дисципліни Роль кріобіології в збереженні біологічного
різноманіття та генофонду біологічних видів складена відповідно до Освітньо-наукової
програми Інституту проблем кріобіології і кріомедицини НАН України
на третьому освітньо-науковому рівні___
(назва рівню вищої освіти)
галузі знань __09 «Біологія»___ _______
(шифр і назва галузі знань)
спеціальності 091 «Біологія»__________
(код і назва спеціальності)
Опис навчальної дисципліни
Освітньо-науковий рівень вищої освіти передбачає здобуття особою теоретичних
знань, умінь, навичок та інших компетентностей, достатніх для продукування нових ідей,
розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та/або дослідницької діяльності,
оволодіння методологією наукової та педагогічної діяльності, проведення власного
наукового дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та
практичне значення (Закон України «Про вищу освіту», 2014).
У рамках навчальної дисципліни аспірантам винесені питання ознайомлення та
оволодіння принципами та підходами кріобіології, які використовуються для збереження
генетичного матеріалу рослин, мікроорганізмів, тварин, та є складовою частиною
допоміжних репродуктивних технологій (ДРТ) людини. Таким чином, аспірант може
оцінити та набути знань, щоб у майбутньому усунути проблеми та вдосконалити існуючі
технології в галузі кріобіології, лікуванні безпліддя людини та ДРТ, відтворення
рідкісних, зникаючих і цінних тварин, рослин та мікроорганізмів.
Згідно з навчальним планом вивчення дисципліни здійснюється у V семестрі.
Організація навчального процесу здійснюється за кредитно-трансферною системою.
Обсяг навчального навантаження описаний у кредитах ECTS – залікових кредитах, які
зараховуються аспірантам при успішному засвоєнні ними відповідної частини
(залікового кредиту). На вивчення навчальної дисципліни відводиться _150_
годин,___5___ кредитів ЄКТС.
Статус навчальної дисципліни: за вільним вибором.
Предметом навчальної дисципліни є вивчення фундаментальних механізмів
кріоушкоджень та кріозахисту репродуктивного матеріалу рослин, мікроорганізмів,
тварин та людини та розробка науково-обґрунтованих способів кріоконсервування для
збереження біологічного різноманіття.
Міждисциплінарні зв’язки: відповідно до навчального плану, вивчення
навчальної дисципліни Роль кріобіології в збереженні біологічного різноманіття та
генофонду біологічних видів здійснюється, коли аспірантом набуті відповідні знання з
основних базових дисциплін на ІІІ рівні вищої освіти, а також дисциплін: Іноземна мова,
Філософія, Методологія та організація наукових досліджень, Кріобіологія в системі
біологічних наук, Теоретичні основи кріобіології, з якими інтегрується програма
наукової дисципліни. У свою чергу, дисципліна Роль кріобіології в збереженні
біологічного різноманіття та генофонду біологічних видів формує засади опанування
аспірантом спеціальних дисциплін: вивчення життєдіяльності клітин після дії факторів
кріоконсервування включає в себе вивчення молекулярних процесів, які відбуваються
всередині клітини (молекулярна біологія); зміни хімічних реакцій, які протікають в

організмі (біохімія); впливу на перебіг фізичних процесів у живих організмах
(біофізика); взаємодії рослин, мікроорганізмів, тварин та антропогенного фактору з
навколишнім середовищем (екологія); зміни морфофункціональних характеристик
біооб’єктів (загальна біологія, ембріологія, репродуктологія, генетика, біохімія,
гістологія, цитологія).
1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни Роль кріобіології в збереженні
біологічного різноманіття та генофонду біологічних видів є забезпечення глибоких
фундаментальних знань щодо кріочутливості та кріозахисту біологічних об’єктів,
розуміння наукових фактів і закономірностей кріобіології в збереженні біологічного
різноманіття шляхом кріоконсервування генетичного матеріалу рослин, мікроорганізмів
та тварин з акцентом на роль кріобіології у допоміжних репродуктивних технологіях при
лікуванні безпліддя людини, а також надання практичного досвіду завдяки здобутим
навичкам з кріоконсервування мікроорганізмів; насіння, пилку, меристеми рослин; гамет
та ембріонів людини та тварин.
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни Роль кріобіології в збереженні
біологічного різноманіття та генофонду біологічних видів є:
надання розуміння принципів кріобіології, які є складовою частиною технології
допоміжного відтворення; розвинення критичного мислення з оцінки, усунення проблем
та вдосконалення існуючих технологій. Завдання дисципліни полягають у тому, що після
закінчення
цього
курсу
аспіранти
повинні
добре
розуміти
принципи
морфофункціональної оцінки репродуктивних клітин та передімплантаційних ембріонів
людини та тварин, критерії відбору гамет та ембріонів для кріоконсервування та вміти
оцінювати частоту їх виживання після кріоконсервування. До завдань відноситься
отримання знань про загальні аспекти і результати досліджень кріобіології та потенціал,
який це представляє для клінічного застосування. Аспіранти мають вдосконалити свою
здатність виробляти цілісні, логічні та стислі пояснення даних та понять – як письмових,
так і усних, шляхом розгляду навчального матеріалу. Завданнями навчання є розвиток
здатності критично аналізувати наукову літературу, пов’язану з технологією
кріоконсервування та впливом факторів кріоконсервування на цитологічні, цитогенетичні,
молекулярно-цитогенетичні, біохімічні та біофізичні характеристики рослин,
мікроорганізмів, гамет та ембріонів людини та тварин.
Очікувані результати навчання з дисципліни:
1. Аспірант повинен оволодіти методичними та методологічними підходами щодо
кріоконсервування сперматозоїдів, яйцеклітин і ембріонів людини, ссавців, птахів, риб та
яєць комах.
2. Аспірант повине набути знання основ поліфакторної природи кріорезистентності
сперматозоїдів риб з різних екологічних ніш.
3. Аспірант повинен розуміти переваги та недоліки окремих методів
кріоконсервування.
4. Аспірант повинен мати теоретичні та практичні знання принципів
кріоконсервування чоловічих та жіночих статевих клітин, наукових підходів щодо
кріоконсервування тестикулярної та оваріальної тканини, вміти аналізувати ефективність
кріоконсервування передімплантаційних ембріонів людини.
5. Аспірант повинен знати історію розробки та впровадження в клінічну практику
програм запліднення in vitro.
6. Аспірант вдосконалить свою здатність виробляти цілісні, логічні та стислі
пояснення даних та понять – як письмових, так і усних, шляхом розгляду навчального

матеріалу. Курс розвине здатність критично аналізувати наукову літературу, пов'язану з
технологією кріоконсервування та впливу факторів кріоконсервування на цитологічні,
цитогенетичні, молекулярно-цитогенетичні, біохімічні та біофізичні характеристики гамет
та ембріонів.
7. Аспірант повинен мати вміння класифікувати мікроорганізми, мати знання будови
бактерій, грибів, найпростіших, вірусів, бути ознайомленим з методами тривалого
зберігання мікроорганізмів (субкультивування, під мінеральною олією, зберігання при
субнульових та помірно низьких температурах, висушування на твердих носіях),
кріоконсервування та ліофілізації бактерій, грибів, вірусів.
8. Аспірант повинен мати знання об’єктів дослідження фітокріобіології, розуміння та
навички кріоконсервування ортодоксального та рекальцетратного насіння та
низькотемпературного зберігання пилку сільськогосподарських рослин для потреб
селекціонерів; особливостей кріоконсервування об’єктів рослинного походження у
вигляді суспензії клітин, тканин та органів та способів підготовки калюсу та меристем до
кріоконсервування.
2. Програма навчальної дисципліни
Дисципліна
Модулі
Загальна
Крекількість
дити
годин
ЄКТС
Роль кріобіології
в
збереженні
біологічного
різномуніття
та генофонду біологічних видів

Модуль
1

150

5

Лекції

20

Практичні
та
семінарські
заняття
30

Самостійна робота

100

МОДУЛЬ 1.
Тема 1. Кріоконсервування як спосіб збереження генетичних ресурсів.
Перспективи використання кріоконсервування для селективної елімінації
визначених клітинних популяцій у гетерогенних суспензіях. Методичні підходи до
кріоконсервування яйцеклітин і ембріонів людини, ссавців, птахів, риб, сперми та яєць
комах. Основи поліфакторної природи кріорезистентності сперматозоїдів риб з різних
екологічних ніш. Переваги та недоліки окремих методів кріоконсервування.
Тема 2. Методи кріобіології в репродуктивній медицині.
Кріоконсервування чоловічих статевих клітин. Проблема кріоконсервування
жіночих статевих клітин. Методи зберігання передімплантаційних ембріонів людини.
Кріоконсервування тестикулярної та оваріальної тканини. Історія розробки та
впровадження в клініку програм запліднення in vitro.
Тема 3. Методи тривалого зберігання мікроорганізмів.
Класифікація мікроорганізмів, будова бактерій, грибів, найпростіших, вірусів.
Методи тривалого зберігання мікроорганізмів: субкультивування, зберігання під
мінеральною олією, зберігання при субнульових та помірно низьких температурах,
висушування на твердих носіях. Кріоконсервування бактерій, грибів, вірусів. Ліофілізація
бактерій, грибів, вірусів. L-висушування бактерій, грибів, вірусів.

Тема 4. Кріоконсервування рослинних об'єктів (насіння, пилку, меристеми).
Необхідність та способи збереження генетичних ресурсів рослин. Об’єкти
дослідження фітокріобіології. Особливість кріоконсервування ортодоксального та
рекальцетратного насіння. Збереження пилку сільськогосподарських рослин для потреб
селекціонерів. Особливості кріоконсервування об’єктів рослинного походження у вигляді
суспензії клітин, тканин та органів. Способи підготовки калюсу та меристем до
кріоконсервування. Кріопротектори та режими кріоконсервування. Морозостійкість
деревовидних рослин в умовах клімату України.
ПІДСУМКОВИЙ МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ.
3. Структура навчальної дисципліни
Структура
Кількість годин з них
навчальної дисципліни
Всього
Аудиторних
Лекцій
Практичних та
семінарських
занять
Кріоконсервування як спосіб
41
6
10
збереження генетичних ресурсів
Методи кріобіології в
39
6
8
репродуктивній медицині
Методи тривалого зберігання
35
4
6
мікроорганізмів
Кріоконсервування рослинних
35
4
6
об’єктів (насіння, пилку, меристеми)
Всього
150
20
30
Примітка: 1 кредит ECTS – 30 год.
Аудиторне навантаження - 34%, самостійна робота - 66%.
4. Тематичний план лекцій

Самостійна
робота

25
25
25
25
100

№ п/п
Тематика лекції
1.
Кріоконсервування як спосіб збереження генетичних ресурсів. Методичні
підходи до кріоконсервування сперми, яйцеклітин і ембріонів ссавців,
птахів, риб.
Кріоконсервування як спосіб збереження генетичних ресурсів.
Кріоконсервування сперматозоїдів, ембріонів риб та інших хребетних.
2.
Основи поліфакторної природи кріорезистентності сперматозоїдів риб з
різних екологічних ніш.
Методи кріобіології в репродуктивній медицині. Історія розробки та
3.
впровадження в клініку програм запліднення in vitro. Кріоконсервування
чоловічих статевих клітин. Кріоконсервування тестикулярної тканини.
Методи
кріобіології
в
репродуктивній
медицині.
Проблема
кріоконсервування жіночих статевих клітин. Методи зберігання
4.
передімплантаційних ембріонів людини. Кріоконсервування оваріальної
тканини.
5.
Методи довгострокового зберігання мікроорганізмів.
6.
Оцінка життєздатності мікроогранізмів після кріоконсервування.
Кріоконсервування рослинних об’єктів (насіння, пилку, меристеми).
7.
Проблеми кріоконсервування рекальцитратного насіння. Необхідність

Години
3

3

3

3
2
2
2

створення банку пилку для потреб селекціонерів. Важливість
низькотемпературного збереження насіння сільськогосподарських
культур.
Кріоконсервування рослинних об’єктів (насіння, пилку, меристеми).
8.
Методи кріоконсервування меристемних тканин рослин, які мають
вегетативне розмноження.
Всього
5. Тематичний план практичних та семінарських занять
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.

Тематика практичних та семінарських занять

2
20

Години

Методи збереження генетичного матеріалу тварин
Кріоконсервування сперматозоїдів риб
Кріоконсервування гермплазми птахів
Семінар на тему «Розробка та створення кріобанку гермінальної плазми
для збереження біорізноманіття тваринного світу»
Методи кріобіології в репродуктивній медицині. Аналіз еякуляту згідно
критерії ВООЗ. Способи кріоконсервування сперматозоїдів людини.
Методи оцінки життєздатності сперматозоїдів людини після
кріоконсервування
Методи кріобіології в репродуктивній медицині. Способи
кріоконсервування ооцитів та ембріонів людини. Морфологічні
характеристики ооцитів та передімплантаційних ембріонів людини перед
та після кріоконсервування
Семінар на тему «Етичні та правові аспекти кріотехнології у ДРТ»
Ліофілізація суспензії мікроорганізмів. Визначення залишкової вологості.
Регідратація ліофілізованих зразків.
Методи оцінки життєздатності мікроорганізмів після кріоконсервування
та ліофілізації.
Семінар на тему «Методи оцінки життєздатності бактерій і дріжджів».
Кріоконсервування рослинних об’єктів (насіння, пилку, меристеми).
Визначення лабораторних показників життєздатності насіння
сільськогосподарських культур після кріоконсервування
Визначення сирої та сухої маси проростків і корінців насіння перед та
після кріоконсервування. Визначення життєздатності пилку за допомогою
лазерного скануючого мікроскопа з аутофлюоресценцією.
Семінар на тему «Об’єкти рослинного походження у кріобіологічних
дослідженнях».
Підсумковий модульний контроль.
Всього

6. Завдання для самостійної роботи
№
Тема 1. Кріоконсервування як спосіб збереження генетичних
ресурсів
1.
Об’єкти збереження генетичних ресурсів рослин в умовах ex situ.
Роль кріобіології у даному напрямку
2.
Визначення токсичності кріопротекторів різних класів хімічних

3
3
2
2
3

3

2
2
2
2
2

2

2

30

Кількість
годин
2
3

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

№
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.
10.

№
1.

сполук на модельному об’єкті (насіння крес-салату, меристема
картоплі)
Склад живильного середовища для культивування біотехнологічно
2
важливих мікроводоростей
Диференційно-скануюча калориметрія у кріобіологічних
3
дослідженнях рослинних об’єктів
Методи культивування пилку
2
Способи отримання культури рослинних клітин
3
Склад живильного середовища для культивування меристем рослин
2
та для отримання калюсної культури.
Методи регенерації повноцінних рослин з кріоконсервованого
3
калюсу
Кріомікроскопічні дослідження, як інструмент розробки ефективних
2
методів кріоконсервування суспензії рослинних клітин,
мікроводоростей
Робота з лазерним скануючим мікроскопом з метою визначення
3
життєздатності кріоконсервованого матеріалу рослинного
походження за ауто флуоресценцією
Разом
25
Кількість
Тема 2. Методи кріобіології в репродуктивній медицині
годин
Історія розвитку допоміжних репродуктивних технологій в Україні
2
та світі. Історія розвитку кріобіології в репродуктивній практиці.
Медичні та соціальні показання до низькотемпературного зберігання
3
гамет, ембріонів, тканин та органів людини
Морфофункціональні характеристики сперматозоїдів людини перед
2
та після кріоконсервування
Ооцити людини як об’єкт кріобіології. Особливості будови.
3
Переваги та недоліки різних методів кріоконсервування ооцитів.
Способи відігріву ооцитів.
Особливості технології кріоконсервування ембріонів різних стадій
2
розвитку.
Особливості будови передімплантаційних ембріонів людини різних
3
стадій розвитку.Методи кріоконсервування передімплантаційних
ембріонів людини.
Особливості кріоконсервування ембріонів на стадії бластоцисти.
2
Методи колапсування.
Вплив факторів кріоконсервування на генетичний апарат
3
репродуктивних клітин та ембріонів.
Кріоконсервування оваріальної тканини та тестикулярної тканин.
2
Створення кріобанків геномів для практичних і наукових цілей в
3
медицині та біології. Особливості кріоконсервування донорського
матеріалу.
Разом
25
Кількість
Тема 3. Методи тривалого зберігання мікроорганізмів
годин.
Вплив будови грампозитивних і грамнегативних бактерій на їх
2
кріорезистентність.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Вплив умов культивування на кріорезистентність мікроорганізмів
Особливості росту періодичних культур бактерій після
кріоконсервування та ліофілізації
Методи зберігання мікроорганізмів в умовах гіпотермії:
субкультивування, під мінеральною олією, висушування на носіях,
L-висушування
Будова грибів. Методи їх довгострокового зберігання
Будова вірусів. Методи їх довгострокового зберігання
Методи зберігання плаз мідних штамів бактерій і ізольованих
плазмід
Вплив вихідної концентрації клітин на їх життєздатність в процесі
кріоконсервування
Температурні режими зберігання ліофілізованих мікроорганізмів.
Методика прискореного старіння ліофілізованих клітин
Репарація нелетальних і умовно летальних пошкоджень в мікробних
клітинах
Разом
Тема 4. Кріоконсервування рослинних об'єктів (насіння, пилку,
меристеми)
Методи підготовки пилку до кріоконсервування
Оцінка морфологічного стану пилку під час проростання пилкової
трубки за допомогою мікроскопа
Вплив середовища культивування на ріст та розвиток
кріоконсервованих пилкових зерен
Способи дегідратації насіння сільськогосподарських культур перед
низькотемпературним збереженням
Підбір кріопротекторів та їхніх сумішей для обробки насіння різних
видів рослин
Способи визначення життєздатності кріоконсервованого насіння
(забарвлення ТТХ та за енергією проростання і схожістю)
Методи кріоконсервування меристем, які базуються на повільних
швидкостях охолодження
Визначення токсичності кріопротекторів та їхніх сумішей
Методи кріоконсервування, які базуються на вітрифікації
Вплив середовища рекультивування та умов освітлення на
життєздатність кріоконсервованих меристем
Разом
Всього:

3
2
3

2
3
2
3
2
3
25
Кількість
годин.
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
25
100

Орієнтовний перелік питань до підсумкового контролю
Тема 1. Кріоконсервування як спосіб збереження генетичних ресурсів
Методичні підходи до кріоконсервування сперматозоїдів риб.
Методичні підходи до кріоконсервування сперматозоїдів птахів.
Методичні підходи до кріоконсервування сперматозоїдів ссавців.
Проблеми кріоконсервування ооцитів ссавців.
Сучасні підходи до кріоконсервування гермплазми риб.
Створення кріобанків геномів для практичних і наукових цілей в медицині та біології.
Сучасні підходи щодо збереження генофонду видів окремих екологічних систем.

8. Селекція високопродуктивних сільськогосподарських тварин та методи
кріобіології.
Тема 2. Методи кріобіології в репродуктивній медицині
1. Критерії оцінки еякуляту за рекомендаціями ВООЗ.
2. Способи кріоконсервування сперматозоїдів: повільний, швидкий, вітрифікація.
3. Кріоконтейнери для довготривалого зберігання сперматозоїдів.
4. Оцінка рухливості та життєздатності сперматозоїдів перед та після
кріоконсервування.
5. Морфологічні та ультраструктурні характеристики сперматозоїдів перед та після
кріоконсервування (метод світлової та електронної мікроскопії).
6. Вплив факторів кріоконсервування на частоту фрагментації ДНК сперматозоїдів.
7. Ооцити людини як об’єкт кріобіології. Особливості будови.
8. Переваги та недоліки різних методів кріоконсервування ооцитів.
9. Способи відігріву ооцитів. Визначальна роль осмотичного фактору в збереженні
функціональної повноцінності жіночих статевих клітин.
10. Морфологічна оцінка інтра- та екстрацитоплазматичних структур ооцитів перед та
після кріоконсервування.
11. Особливості впливу факторів кріоконсервування на мейотичний апарат ооцитів.
12. Оолема – як мішень дії факторів кріоконсервування. Інвагінація оолеми після
кріоконсервування, як прогностичний фактор їх запліднення.
13. Особливості будови передімплантаційних ембріонів людини різних стадій
розвитку.
14. Методи кріоконсервування передімплантаційних ембріонів людини.
15. Особливості технології кріоконсервування ембріонів різних стадій розвитку.
16. Особливості кріоконсервування ембріонів на стадії бластоцисти. Методи
колапсування.
17. Особливості кріоконсервування ембріонів з втручаннями на Zona pellucida.
18. Вплив факторів кріоконсервування на генетичний апарат ембріонів.
19. Історія розвитку допоміжних репродуктивних технологій в Україні та світі.
20. Історія розвитку кріобіології в репродуктивній практиці.
21. Особливості кріобанкування донорського репродуктивного матеріалу.
22. Середовища культивування, кріопротектори для роботи з репродуктивними
клітинами та ембріонами.
23. Кріоконтейнери для роботи з репродуктивними клітинами та ембріонами, їх
переваги та недоліки.
24. Методи оцінки життєздатності гамет та ембріонів після кріоконсервування.
Тема 3. Методи тривалого зберігання мікроорганізмів
1. Кріоконсервування мікроорганізмів. Методи оцінки збереженості мікроорганізмів.
Необхідність тривалого зберігання мікроорганізмів у медичній практиці.
2. Вплив будови грампозитивних і грамнегативних бактерій на їх кріорезистентність.
Тема 4. Кріоконсервування рослинних об'єктів (насіння, пилку, меристеми)
1. Які існують методи кріоконсервування об’єктів рослинного походження?
2. Яким чином проводиться низькотемпературне зберігання насіння? Назвіть
переваги та недоліки кожного способу.
3. Які об’єкти рослинного походження кріоконсервують з застосуванням повільних
швидкостей охолодження? З чим це пов’язане?
4. Які об’єкти рослинного походження кріоконсервують за допомогою методів, які
базуються на вітрифікації?
5. У чому різниця методів, які базуються на вітрифікації між собою та чим це можна

пояснити.
6. Які існують основні підходи до збереження генетичних ресурсів рослин?
7. Назвіть основні способи зберігання генетичних ресурсів рослин в умовах ex situ.
Яка роль кріобіології у даному напрямку?
8. Які особливості будови рослинної клітини, визначають їхню осмотичну поведінку
на різних етапах кріоконсервування?
9. У чому полягає необхідність створення банків пилку.
10. Яка відмінність фізіологічного стану ортодоксального та рекальцитратного насіння
та у чому полягають особливості їхнього низькотемпературного зберігання.
11. Особливості низькотемпературного зберігання насіння у природних умовах вічної
мерзлоти.
12. Які природні чинники сприяють збереженню об’єктів рослинного походження в
умовах низьких температур.
13. Як визначається ефективність кріопротекторів різних класів хімічних сполук для
кріоконсервування об’єктів рослинного походження?
14. Тропічні рослини як об’єкт кріоконсервування.
15. Необхідність кріоконсервування рослин Червоної книги України.
16. Необхідність створення низькотемпературного банку колекційних зразків
мікроводоростей для біотехнологічних досліджень.
17. Методичні підходи до низькотемпературного зберігання зимуючих бруньок
рослин, які ростуть у помірних кліматичних зонах.
18. Біофізичні методи дослідження у розробці способів низькотемпературного
зберігання об’єктів рослинного походження.
7. Завдання для самостійної роботи: опрацювання матеріалу згідно тематичного
плану із застосуванням сучасних інформаційних технологій та спеціалізованих ресурсів в
Інтернеті.
8. Методи навчання. Основними видами навчальних занять згідно з навчальним
планом є лекції; практичні заняття та семінари; самостійна робота. Теми лекційного курсу
розкривають проблемні питання відповідних розділів дисципліни. Практичні заняття
передбачають застосування аспірантами методів дослідження у практиці вирішення
наукових задач у галузі кріобіології.
Допоміжні методи навчання: пояснення, бесіда, розповідь, ілюстрація,
спостереження, навчальна дискусія, обговорення теоретичного та/або науковопрактичного питання, моделювання ситуації інтересу та опора на життєвий досвід.
9. Методи оцінювання (контролю): усний контроль (основне запитання,
додаткові та допоміжні запитання); індивідуальне, фронтальне і комбіноване опитування;
тестовий контроль; письмовий контроль; контроль практичних навичок.
10. Форма поточного контролю успішності навчання: оцінка з дисципліни
визначається з урахуванням поточної навчальної діяльності аспіранта із відповідних тем.
Максимальна поточна кількість балів, яку аспірант може набрати при вивченні
дисципліни, становить 60 балів.
Поточний контроль проводиться у формі тестів, роботи на практичних заняттях,
виступів на семінарах. Для визначення максимальної кількості балів, яку аспірант може
отримати за тему, загальна кількість балів (60 балів) розбивається пропорційно кількості
тем. З них 50% балів становить оцінка за виконання тестів, 50% – за практичне та/або
семінарське заняття.
11. Форма підсумкового контролю успішності навчання та критерії
оцінювання. Підсумковий контроль з дисципліни проводиться у формі
ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ. Сума балів поточного контролю

визначається на основі оцінок поточної діяльності аспіранта із всіх тем. Максимальна
поточна кількість балів, яку аспірант може набрати при вивченні дисципліни, становить
60 балів, та за результатами підсумкового модульного контролю – 40 балів, разом – 100
балів.
Мінімальна поточна кількість балів, яку повинен набрати аспірант при вивченні
всіх практичних та/або семінарських занять з дисципліни для допуску до підсумкового
контролю, повинна бути не менше 50% від максимальної поточної кількості балів.
Під час підсумкового модульного контролю аспіранту пропонується 4 запитання,
максимальна кількість балів за кожне запитання становить 10 балів. Підсумковий
модульний контроль вважається зарахованим, якщо аспірант набрав не менше 65% від
максимальної кількості балів.
Оцінювання знань за кожне запитання під час підсумкового модульного контролю
здійснюються наступним чином:
1-3 бали – аспірант здатен визначити загальне у поняттях або явищах, але присутні 4 і
більше помилок;
4-7 балів – аспірант здатен визначити головне у поняттях або явищах, але припустився
неточностей, 2-3 помилок та не зробив достатньо аргументованих висновків;
8-10 балів – аспірант вміє визначати головне у поняттях або явищах, здатен зробити
аргументовані висновки, що дозволило йому правильно і повністю розкрити питання,
навести приклади явищ та процесів, зробити аргументовані висновки, помилки відсутні
або несуттєві.
12. Методичне забезпечення: навчальний контент (конспект, розширений план
лекції, презентація з використанням мультимедійних пристроїв), відеофільми за темами;
план практичних (семінарських) занять, самостійної роботи, методичні рекомендації за
темами, завдання для поточного та підсумкового контролю знань і вмінь здобувача.
Аспірант має доступ до бібліотеки ІПКіК НАН України де знаходяться підручники із
загальних та спеціальних дисциплін, теоретичні та практичні видання в галузі кріобіології,
періодичні наукові видання, методичні рекомендації, автореферати дисертацій та
дисертації з кріобіології і кріомедицини, точка доступу до Інтернет-баз даних.
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