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ВСТУП
Програма навчальної дисципліни Загальні проблеми та конкретні підходи до
кріоконсервування клітин і тканин 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 щодо механізмів дії
низьких температур на біологічні об’єкти; оволодінням основними принципами розробки
протоколів низькотемпературного кріоконсервування біологічних об’єктів; ознайомлення
з модулюючим впливом факторів кріоконсервування на субпопуляційний склад
гетерогенних клітинних суспензій, що викликає зміну їх функціонального потенціалу при
застосуванні в експериментальних моделях різних захворювань. Передбачається вміння
використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології, комп’ютерні засоби та
програми при проведенні наукових досліджень.
Згідно з навчальним планом вивчення дисципліни здійснюється у 4 семестрі.
Організація навчального процесу здійснюється за кредитно-трансферною системою.
Обсяг навчального навантаження аспірантів описаний у кредитах ECTS – залікових
кредитах, які зараховуються аспірантам при успішному засвоєнні ними відповідної
частини (залікового кредиту). На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120_
годин,___4___ кредити ЄКТС.
Статус навчальної дисципліни: обов’язкова.
Предметом вивчення навчальної дисципліни є загальні проблеми, що мають місце
при кріоконсервуванні клітин і тканин, та конкретні підходи для їх вирішення, а також
кріобіологічні підходи до застосування кітинної та тканинної терапії в лікуванні
захворювань різного генезу, в тому числі ендокринних патологій, в експерименті;
методи, які використовуються у сучасних дослідженнях у галузі біології та, зокрема,
клітинної біології, біології стовбурових клітин та кріобіології.
Міждисциплінарні зв’язки: відповідно до навчального плану, вивчення
навчальної дисципліни Загальні проблеми та конкретні підходи до кріоконсервування
клітин і тканин 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, Проблеми кріоконсервування крові та
її компонентів, з якими інтегрується програма наукової дисципліни. У свою чергу,
дисципліна Загальні проблеми та конкретні підходи до кріоконсервування клітин і
тканин формує засади опанування аспірантом спеціальної дисципліни Методи
дослідження в кріобіології, а також поглибленого вивчення аспірантом
фундаментальних теоретичних дисциплін (загальної біології, біофизики, біохімії,
гістології, цитології, біофізики, біохімії).
1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни Загальні проблеми та конкретні
підходи до кріоконсервування клітин і тканин є ознайомлення та засвоєння основних
положень, пов’язаних з питаннями розробки універсальних протоколів охолодженнявідтавання біологічних об’єктів, вивчення стану клітин різного походження та організації,
а також тканин і тканинноінженерних конструкцій в інтактному стані та після дії факторів
кріоконсервування, формування знань, практичних навичок та вмінь в сфері кріобіології
достатніх для виконання оригінального наукового дослідження, отримання нових фактів
та їх впровадження у експериментальну та практичну біологію.
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни Загальні проблеми та конкретні
підходи до кріоконсервування клітин і тканин є:
 Ознайомлення з основними фізичними факторами, які впливають на ефективність
протоколів заморожування-відтавання.
 Опанування методів урахування впливу цих факторів під час складання протоколів
низькотемпературного консервування.
 Визначення взаємозалежності протоколів заморожування-відтавання біооб’єктів у
процесі низькотемпературного консервування.
 Ознайомлення з низкою сучасних досліджень в галузі кріоконсервування клітин
різного походження та організації, а також тканин і тканинноінженерних
конструкцій.
 Визначення властивостей плюрипотентності стовбурових клітин в системах in vitro
та in vivo.
 Визначення впливу гіпотермічного зберігання та кріоконсервування на властивості
мультіпотентних стовбурових клітин.
 Визначення підходів до низькотемпературного зберігання тканинноінженерних
конструкцій.
 Визначення підходів до низькотемпературного зберігання ендокринних тканин.
 Ознайомлення з низкою сучасних методів кріоконсервування та оцінки
структурних і функціональних характеристик клітинних препаратів, що
використовуються при лікування аутоімунних захворювань в експерименті

Формування професіональних умінь, щодо індукції експериментальних
аутоімунних патологій, та знання їх основних ознак.
Очікувані результати навчання з дисципліни:
1. Аспірант має оволодіти основними методологічними підходами створення
протоколів охолодження-нагрівання біологічних об’єктів з урахуванням основних
фізичних факторів, які впливають на ефективність цих протоколів.
2. Аспірант повинен опанувати приклади ефективного використання загального
протоколу заморожування-відтавання для кріоконсервування біологічних об’єктів.
3. Аспірант повинен знати сучасні дослідження в галузі кріоконсервування
гетерогенних популяцій клітин (кісткового мозку, клітин фетальної печінки,

4.
5.
6.

7.

8.

фетальних нервових клітин, плаценти), а також тканин і тканинноінженерних
конструкцій.
Аспірант повинен пояснити як початковий стан біооб’єкту може впливати на
кріолабільність стовбурових клітин із різних джерел.
Аспірант повинен знати принципи та методологічні підходи до створення
експериментальних моделей, які використовуються в кріобіології
Аспірант повинен бути ознайомлений з властивостями стовбурових клітин та
тканинноінженерних конструкцій в системах in vitro та in vivo, та з їх реакцію на
гіпотермічне зберігання та кріоконсервування.
Аспірант повинен знати переваги застосування кріоконсервованих стовбурових
клітин як основного складового компонента препаратів клітинної та тканинної
терапії в лікування експериментальних хвороб аутоімунного генезу.
Аспірант повинен аргументовано вибрати підхід та метод кріоконсервування
клітин та тканин, в тому числі ендокринного походження, який в максимальній мірі
буде придатним для збереження властивостей вибраного об'єкту.
2. Програма навчальної дисципліни
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120
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4
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18
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семінарські
заняття
22

Самостійна робота

80

МОДУЛЬ 1.
Тема 1. Розробка протоколу низькотемпературного кріоконсервування.
Загальні напрямки. Загальна характеристика трьох основних способів заморожування
біологічних об’єктів: повільне охолодження, швидке охолодження та вітрифікація.
Особливості процедури відтавання біологічних об’єктів залежно від способу
охолодження. Основні фізичні фактори, які впливають на ефективність протоколів
заморожування-відтавання. Особливості розробки протоколів заморожування з
урахування фізичних процесів, що відбуваються під час охолодження біологічних
об’єктів. Особливості розробки протоколів відтавання з урахування фізичних процесів, які
відбуваються під час нагрівання біологічних об’єктів. Взаємозалежність протоколів
заморожування-відтавання біооб’єктів у процесі низькотемпературного консервування.
Приклади ефективного використання загального протоколу заморожування-відтавання
для кріоконсервування біологічних об’єктів.

Тема 2. Методичні підходи до кріоконсервування імунокомпенентних клітин.
Модифікація структурно-функціонального стану клітин після кріоконсервування.
Початковий стан як фактор, який визначає кріолабільність стовбурових клітин із
різних джерел. Кріоконсервування як підхід до селекції гетерогенних клітинних суспензій
(кістковий мозок, клітини фетальної печінки та плаценти). Кріоконсервування
імунокомпетентих клітин. Кріоконсервування гемопоетичних і мезенхімальних
стовбурових клітин кісткового мозку дорослого організму та фетальної печінки.
Кріочутливість фетальних нервових клітин. Модифікація структурно-функціонального
статусу стовбурових ракових клітин після кріовпливу. Кріоконсервування пухлинних
клітин з метою їх кріобанкування. Методичні підходи до інактивації стовбурових
пухлинних
клітин
(багатократне
заморожування-відігрівання,
застосування
нанокомпозитів).
Тема
3.
Низькотемпературне
зберігання
стовбурових
клітин
та
тканинноінженерних конструкцій.
Введення у проблему. Мета та завдання теми. Історія відкриття та дослідження
стовбурових клітин (СК). Класифікація СК. Плюрипотентні стовбурові клітини (ПСК).
Джерела ПСК. Ембріональні стовбурові клітини. Генетичні та поверхневі маркери.
Властивості ембріональних СК. Індуковані ПСК. Визначення плюрипотентності в
системах in vitro та in vivo. Збереження ПСК у недиференційованому стані.
Мультипотентні стовбурові клітини. Трансплантація СК. Стовбурові клітини епідермісу.
Клінічне використання СК епітелію шкіри. Мезодерма та мезенхімальні стовбурові
клітини. Кровотворення та стовбурові кровотвірні клітини (СКК). Підходи і методи до
кріоконсервування СКК. Стовбурові клітини печінки. СК підшлункової залози. Клітинна
терапія інсулінозалежного цукрового діабету. Мультипотентні мезенхімальні стовбурові
клітини (МСК). Фенотипові властивості та диференційний потенціал МСК. Стовбурові
клітини та біотехнологія. Тканинна інженерія. Кріоконсервування МСК шляхом
повільного охолодження. Кріоконсервування МСК шляхом вітрифікації. Гіпотермічне
зберігання МСК. Низькотемпературне зберігання тканинноінженерних конструкцій.
Проблеми регенеративної медицини.
Тема 4. Експериментальне обґрунтування застосування кріоконсервованих
стовбурових клітин як основного складового компонента препаратів клітинної та
тканинної терапії.
Клітини фетальної печінки в терапії експериментальних патологій: лікування
ад'ювантного артриту, хвороби «трансплантат проти господаря» та генетично
детермінованої онкопатології. Клітини плаценти при лікуванні ад'ювантного артриту.
Лікування нейродегенеративних захворювань аутоімунної природи клітинами фетального
мозку.
Тема 5. Низькотемпературне зберігання ендокринних тканин. Підготовка
ендокринного матеріалу до низькотемпературного кріоконсервування. Розроблені методи
кріоконсервування для ендокринного матеріалу, який отримано з наднирників,
щитовидної залози, оваріальної тканини, підшлункової залози та сім’яників.
Тема 6. Проблема консервування нейральних клітин-попередників.
Нейральні клітини-попередники (визначення, властивості, роль, джерела, способи
отримання та ідентифікації). Відмінність нейральних клітин-попередників (НКП) плодів і
дорослих. Стовбурові ніша (мікрооточення) НКП. Роль стовбурової ніші у виживанні та
регуляції поведінки НКП. Зміни стовбурової ніші НКП у процесі розвитку ссавців.
Культивування НКП. Вплив культивування на властивості НКП та їх нащадків. Роль
тривимірного мікрооточення у виживанні та функціонуванні НКП. Умови, необхідні для
ефективного низькотемпературного консервування НКП. Гіпотермічне зберігання НКП у

складі суспензій, нейросфер і тривимірних агрегатів. Кріоконсервування НКП у складі
суспензій, нейросфер і тривимірних агрегатів. Проблеми оцінки результатів
низькотемпературного консервування НКП.
3. Структура навчальної дисципліни
Структура
Кількість годин з них
навчальної
дисципліни
Всього
Аудиторних
Самостійна робота
Лекцій
Практичних та
семінарських
занять
Розробка протоколу
23
4
4
15
низькотемпературного
кріоконсервування.
Загальні напрямки
Методичні підходи до
21
2
4
15
кріоконсервування
імунокомпенентних
клітин. Модифікація
структурнофункціонального
стану клітин після
кріоконсервування
Низькотемпературне
24
4
5
15
зберігання
стовбурових клітин та
тканинноінженерних
конструкцій
Експериментальне
23
4
4
15
обґрунтування
застосування
кріоконсервованих
стовбурових клітин як
основного складового
компонента
препаратів клітинної
та тканинної терапії
Низькотемпературне
16
2
4
10
зберігання
ендокринних тканин
Проблема
13
2
1
10
консервування
нейральних клітинпопередників
Всього
120
18
22
80
Примітка: 1 кредит ECTS – 30 год.
Аудиторне навантаження - 34%, самостійна робота - 66%.

4. Тематичний план лекцій
№ п/п
Тематика лекції
1.
Основні фізичні фактори, які впливають на ефективність протоколів
заморожування-відтавання. Особливості розробки протоколів
заморожування з урахування фізичних процесів, що відбуваються під час
охолодження біологічних об’єктів.
Особливості розробки протоколів відтавання з урахування фізичних
процесів, які відбуваються під час нагрівання біологічних об’єктів.
2.
Взаємозалежність протоколів заморожування-відтавання біооб’єктів у
процесі низькотемпературного консервування.
Методичні підходи до кріоконсервування імунокомпенентних клітин.
Модифікація структурно-функціонального стану клітин після
3.
кріоконсервування
Низькотемпературне зберігання стовбурових клітин та
тканинноінженерних конструкцій. Частина 1.
Низькотемпературне зберігання стовбурових клітин та
тканинноінженерних конструкцій. Частина 2.
Експериментальне обґрунтування застосування кріоконсервованих
стовбурових клітин як основного складового компонента препаратів
клітинної та тканинної терапії. Частина 1.
Експериментальне обґрунтування застосування кріоконсервованих
стовбурових клітин як основного складового компонента препаратів
клітинної та тканинної терапії. Частина 2.
Низькотемпературне зберігання ендокринних тканин
Проблема консервування нейральних клітин-попередників
Всього

4.
5.
6.

7.
8.
9.

5. Тематичний план практичних та семінарських занять
Тематика практичних та семінарських занять
№ п/п
1.
2.
3.

4.
5.
6
7.

Розробка протоколу низькотемпературного кріоконсервування. Загальні
напрямки.
Семінар на тему «Розробка протоколу низькотемпературного
кріоконсервування. Загальні напрямки»
Методичні підходи до кріоконсервування імунокомпенентних клітин.
Модифікація структурно-функціонального стану клітин після
кріоконсервування
Семінар на тему «Модифікація структурно-функціонального стану клітин
після кріоконсервування»
Низькотемпературне зберігання стовбурових клітин та
тканинноінженерних конструкцій.
Семінар на тему «Низькотемпературне зберігання стовбурових клітин та
тканинноінженерних конструкцій»
Експериментальне обґрунтування застосування кріоконсервованих
стовбурових клітин як основного складового компонента препаратів
клітинної та тканинної терапії

Години
2

2

2
2
2
2

2
2
2
18

Години
2
2
2

2
3
2
2

8.

9.
10.
11
12.

Семінар на тему «Експериментальне обґрунтування застосування
кріоконсервованих стовбурових клітин як основного складового
компонента препаратів клітинної та тканинної терапії»
Низькотемпературне зберігання ендокринних тканин
Семінар на тему «Низькотемпературне зберігання ендокринних тканин»
Семінар на тему «Модифікація структурно-функціонального статусу
стовбурових ракових клітин злоякісних пухлин після кріовпливу
Семінар на тему «Проблема консервування нейральних клітинпопередників».
Підсумковий модульний контроль.
Всього

6. Завдання для самостійної роботи
№
Тема 1. Розробка протоколу низькотемпературного
кріоконсервування. Загальні напрямки.
1.
Фазові перетворення, що відбуваються в кріозахисних середовищах
на етапах охолодження-нагрівання.
2.
Роль фазових перетворень в процесі пошкодження клітин під час
кріоконсервування.
3.
Характерні температурні інтервали фазових перетворень в
середовищі кріоконсервування під час заморожування-відтавання.
4.
Зв’язок швидкості охолодження-нагрівання із особливостями
структури біооб’єктів, що заморожують.
5.
Особливості режимів заморожування-відтавання під час
використання кріозахисних середовищ із низькою та високою
концентрацією кріопротекторів.
Разом
№
Тема 2. Методичні підходи до кріоконсервування
імунокомпенентних клітин. Модифікація структурнофункціонального стану клітин після кріоконсервування.
1.
Кріоконсервування іммунокомпетентих клітин. Початковий стан як
фактор, який визначає кріолабільність стовбурових клітин із різних
джерел.
2.
Кріоконсервування як підхід до селекції гетерогенних клітинних
суспензій (кісткового мозку, суспензії плаценти, клітин фетальної
печінки, фетальних нервових клітин)
3.
Методи оцінки структурно-функціональних характеристик клітин
після кріоконсервування.
4.
Кріоконсервування гемопоетичних і мезенхімальних стовбурових
клітин кісткового мозку дорослого організму та фетальної печінки.
5.
Модифікація структурно-функціонального статусу стовбурових
ракових клітин злоякісних пухлин після кріовпливу. Методичні
підходи до інактивації стовбурових пухлинних клітин (багатократне
заморожування-відігрівання, застосування нанокомпозитів).
Разом
№
Тема 3. Низькотемпературне зберігання стовбурових клітин та
тканинноінженерних конструкцій

2

2
1
1
1

22

Кількість
годин.
3
3
3
3
3

15
Кількість
годин.
3

3

3
3
3

15
Кількість
годин.

1.
2.
3.
4.
5.
№

1

2

3

4

5

№
1.

2.
3.
4.

Отримання та властивості плюріпотентних стовбурових клітин з
3
гонад людини
Інкапсуляція як підхід до зберігання стовбурових клітин
3
Кріочутливість гемопоетичних та мезенхімальних стовбурових
3
клітин
Особливості кріоконсервування тканинноінженерних конструкцій
3
Паракрінна дія мезенхімальних стовбурових клитин
3
Разом
15
Кількість
Тема 4. Експериментальне обґрунтування застосування
годин.
кріоконсервованих стовбурових клітин як основного складового
компонента препаратів клітинної та тканинної терапії.
Можливі механизмы дії кріоконсервованих продуктів
3
фетоплацентарного комплексу у складі яких є гемопоетичні і
мезенхімальні стовбурові клітини
Клітини плаценти при лікуванні ад'ювантного артриту. Индукція та
3
ознаки патології.Вплив різних умов кріоконсервування клітин
плаценти на їх терапевтичний потенціал при лікуванні ад'ювантного
артриту.
Лікування нейродегенеративних захворювань аутоімунної природи
3
клітинами фетального мозку. Кріоконсервування як фактор зміни
субпопуляційного складу клітин фетального мозку. Индукція
експериметального алергічного енцефаломієліту та його лікування
кріоконсервованими клітинами фетального мозку
Терапевтичний потенціал кріоконсервованого кісткового мозку.
3
Ускладнення після трансплантації гістонесумісного кісткового мозку
у вигляді хвороби «трансплантат проти хазяїна». Кріоконсервування
як фактор зниження імунореактивності мієлотрансплантату. Сумісне
використання гістонесумісного кісткового мозку з
кріоконсервованими клітинами фетальної печінки при лікуванні
трансплантаційної хвороби в експерименті.
Клітини фетальної печінки в терапії генетично детермінованої
3
онкопатології. Ознаки патології. Методи кріоконсервування клітин
фетальної печінки. Підбір оптимальних умов терапії клітинами
фетальної печінки (строки, концентрація клітин, що вводяться)
генетично детермінованої онкопатології.
Разом
15
Кількість
Тема 5. Низькотемпературне зберігання ендокринних тканин
годин.
Проблеми низькотемпературного збереження ендокринних тканин.
2
Загальноприйняті протоколи низькотемпературного збереження
клітин та тканини підшлункової залози.
Загальноприйняті протоколи низькотемпературного збереження
2
клітин та тканини щитовидної залози.
Загальноприйняті протоколи низькотемпературного збереження
2
клітин та тканини сім’яників.
Загальноприйняті протоколи низькотемпературного збереження
2
клітин та тканини наднирників.

5.

№
1.
2.
3.
4.
5.

Низькотемпературне збереження фолікулів яєчників: проблеми,
2
прооколи «золотогго стандарту» та перспективи розробки нових
підходів до кріоконсервування .
Разом
10
Кількість
Тема 6. Проблема консервування нейральних клітингодин.
попередників
Способи ідентифікації нейральних клітин-попередників.
2
Проблеми оцінки життєздатності НКП.
2
Роль мікрооточення у виживанні та регуляції поведінки НКП.
2
Особливості формування нейросфер та сфероїдів нейтральними
2
клітинами.
Вплив тривимірного оточення на виживання НКП після
2
гіпотермічного зберігання та кріоконсервування.
Разом
10
Всього:

80

Орієнтовний перелік питань до підсумкового контролю
1. Основні фізичні фактори, які впливають на ефективність протоколів заморожуваннявідтавання.
2. Переваги використання загального протоколу заморожування-відтавання для
кріоконсервування біологічних об’єктів.
3. Стовбурові клітини. Визначення, класифікація, властивості та терапевтичний потенціал.
Внесок кріобіологічних досліджень в клітинну терапію
4. Кріоконсервування тканинноінженерних конструкцій.
5. Кріоконсервування гемопоетичних стовбурових клітин
6. Властивості мезенхімальних стовбурових клітин та їх збереженність при
кріоконсервуванні.
7.Роль тривимірного оточення в виживанні НПК після низкотемпературного зберігання.
8. Кріоконсервування імунокомпетентних клітин.
9. Методи кріоконсервування клітин кісткового мозку, фетальної печінки, плаценти,
фетальних нервових клітин.
10. Методи оцінки структурно-функціональних характеристик клітин після
кріоконсервування.
11. Дослідження кріочутливості стовбурових ракових клітин (СРК) в залежності від
режиму заморожування та стадії розвитку пухлини.
12. Методи індукції експериментальних патологій (ад'ювантного артриту, хвороби
«трансплантат проти господаря», алергічного енцефаломієліту). Основні ознаки розвитку
цих патологій.
13. Структурно-функціональні особливості клітин фетального походження, які
дозволяють застосовувати їх у терапії аутоімунних патологій в експерименті.
14. Методи оцінки гемопоетичної та імунної систем тварин з патологією до та після
лікування кріоконсервованими продуктами фетоплацентарного комплексу.
15. Роль Т-регуляторної ланки імунітету в патогенезі аутоімунних захворювань.
16. Порівняльна оцінка молекулярних механізмів імунокоригуючої дії кріоконсервованих

ПФПК у відношенні до Т-регуляторної ланки імунітету при різних формах
експериментальних аутоімунних захворювань.
17. Методи кріоконсервування для ендокринного матеріалу, який отримано з наднирників,
щитовидної залози, оваріальної тканини, підшлункової залози та сім’яників.
18. Методи тестування ендокринних тканин після кріоконсервування.
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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