
ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

ФАКУЛЬТЕТ ІНЖЕНЕРІЇ ТА ЕНЕРГЕТИКИ 

 

Силабус дисципліни 

«Біофізика» 

 

1. Профіль дисципліни 

 

Кафедра 

електрифікації, 

автоматизації 

виробництва та 

інженерної екології 

Освітній ступінь – магістр (термін навчання 5 років 10 місяців) 

Галузь знань: 21 «Ветеринарна медицина» 

Спеціальність: 211 «Ветеринарна медицина» 

Освітньо-професійна програма «Ветеринарна медицина» 

Кількість кредитів – 4 

Загальна кількість годин – 120 

Рік підготовки 1, семестр – 1 

Компонент освітньої програми: обов’язкова 

Цикл підготовки: загальний 

Мова викладання: українська 

 

 

2. Інформація про викладача 

Викладач  Борисов Федір Іванович 

Профайл викладачів 
http://znau.edu.ua/fakulteti/inzhenerno-tekhnichnij-fakultet/m-

about-eavie/m-sklad-eavie 

Контактна інформація 
0680385257, E-mail: borysov.fedir@gmail.com 

 

Сторінка курсу в Moodle http://185.25.118.66/course/view.php?id=375 

Консультації 
Онлайн консультація через Viberу понеділок та середу з 

16.00 до 17.30 

 
3. Анотація до дисципліни 

Дисципліна «Біофізика» складена відповідно до освітньо-професійної програми 

підготовки ОС «Магістр» спеціальності 211 – «Ветеринарна медицина». «Біофізика» є 

базовою дисципліною для підготовки фахівців ветеринарної медицини, дозволяє розкрити 

зміст і сутність фізичних законів і явищ, їх застосування до інтерпретації фізико-хімічних 

процесів, а також оволодіти фізичними методами і приладами, які широко 

використовуються у ветеринарній медицині. 

 
4. Мета та цілі дисципліни 

Метою навчальної дисципліни «Біофізика» є формування у здобувачів вищої 

освіти компетентностей використання основ фізики та фізико-хімічної інтерпретації 

біологічних процесів, а також оволодіння фізичними методами і приладами, які широко 

використовуються у практиці ветеринарної медицини і наукових дослідженнях. 

ЗК02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

СК02. Здатність використовувати інструментарій, спеціальні пристрої, прилади, 

лабораторне обладнання та інші технічні засоби для проведення необхідних маніпуляцій 

під час професійної діяльності. 



 

5. Організація навчання 

5.1. Обсяг дисципліни 

Вид заняття Загальна кількість годин 

Денна 

Лекції 14 

Лабораторні 28 

Самостійна робота 78 

 Всього 120 

 

5.2. Формат дисципліни 

Для формування у здобувачів вищої освіти системного біофізичного мислення на 

лекційних та лабораторних заняттях проводяться обговорення актуальних питань по даній 

дисципліні, експрес-опитування, аналіз та вирішення практичних ситуацій. 

Лекції та лабораторні заняття проводяться очно з можливим поєднання очного та 

дистанційного форматів викладання дисципліни (на платформі Moodle) під безпосереднім 

керівництвом викладача з використанням електронних дидактичних демонстраційних 

матеріалів (мультимедійні презентації, схеми тощо), що призначені для супроводу 

навчального процесу. 

Лабораторні роботи – інформаційні інтерактивні демонстраційні моделі об’єктів, 

процесів та їхніх властивостей із застосуванням методичних розробок, плакатів, натурних 

зразків. 

Самостійна робота з використанням можливості мережі інтернет з наданням 

відповідних посилань на джерело інформації. Самостійна робота планується та 

організовується індивідуально кожним здобувачем, але він завжди може розраховувати на 

консультацію викладача. 

 

5.3. Тематичний план начальної дисципліни 

№
 з

/п
 

Т
ем

а 

Назва теми 

Кількість годин 

денна форма 

1 Т1 Механіка. Молекулярна фізика та термодинаміка 

біологічних систем. 

1. Основи механіки. Акустика. 

2. Гідродинаміка і гемодинаміка. Молекулярна фізика газів 

та рідин. 

3. Основи термодинаміки закритих та біологічних систем. 

50 

2 Т2 Електрика і магнетизм. Оптика і оптичні методи у 

ветеринарній медицині. Радіоактивність. 

1. Електрика і магнетизм. 

2. Змінний струм. Електромагнітні коливання і хвилі. 

3. Оптика та оптичні методи у ветеринарній медицині. 

4. Теплове випромінювання та терморегуляція у світі 

тварин. 

5. Радіоактивність. 

70 

Разом: 120 

ПРИМІТКА. Особливості виконання самостійної складової дисципліни «Біофізика».  

Рівень засвоєння тем, призначених для самостійного опрацювання студента, оцінюється 

після перевірки рефератів та презентацій, а також – в ході захисту звітів з лабораторної 

роботи. 

 



5.4. Система оцінювання та вимоги 

 

Загальна система 

оцінювання 

дисципліни 

Контроль знань та вмінь здобувача вищої освіти 

здійснюється згідно з кредитно-трансферною системою 

організації освітнього процесу. Рейтинг студента із засвоєння 

дисципліни визначається за 100-бальною шкалою, тобто він 

формується з рейтингу виконання начальної роботи, для 

оцінювання якої призначається 60 балів, та рейтингу підсумкового 

контролю – 40 балів. 

 

Складові оцінки в 60 балів: 

Експрес-опитування під час лекцій і лабораторних 

(термінологічний контроль, методики роботи, відеоматеріали) – 12 

балів. 

Захист звіту по лабораторній роботі (14 шт., 2 бала кожна) – 28 

балів. 

Індивідуальні письмові контрольні роботи (2 шт., 5 балів кожна) – 

10 балів. 

Реферат (індивідуально) – 5 балів. 

Презентація (індивідуально) – 5 балів. 

Деталізація системи оцінювання 

РН 03 

Експрес-опитування під час лекцій і лабораторних 

Захист звіту по лабораторній роботі 

Індивідуальні письмові контрольні роботи 

Реферат та презентація 

Підсумкові тести 

РН 14 
Експрес-опитування під час лекцій і лабораторних 

Захист звіту по лабораторній роботі 

Умови допуску до 

підсумкового 

контролю 

Здобувач вищої освіти допускається до підсумкового контролю за 

умови здачі або захисту звітів по лабораторним роботам 

Критерії 

оцінювання 

Система оцінювання враховує види занять, які згідно з 

програмою навчальної дисципліни передбачають лекційні, 

лабораторні заняття, а також виконання самостійної роботи. 

Оцінювання сформованих компетентностей у студентів 

здійснюється за накопичувальною 100-бальною системою. 

Відповідно контрольні заходи включають: 

- поточний контроль, що здійснюється протягом семестру 

під час проведення лекційних, лабораторних занять і оцінюється 

сумою набраних балів (максимальна сума – 60 балів;); 

• підсумковий контроль, що проводиться у формі 

семестрового заліку, відповідно до графіку навчального процесу. 

 

Експрес-опитування під час лекцій і лабораторних:  2 

бали за вірну відповідь; 1 бал за відповідь з неточностями або 

неповну. 

Захист звіту по лабораторній роботі: 2 бали за вірну 

відповідь; 1 бал за відповідь з неточностями або неповну. 

Оцінювання знань студента проводиться за такими 

критеріями: 

• розуміння, ступінь засвоєння теорії та методології 



проблем, що розглядаються; 

• ступінь засвоєння фактичного матеріалу навчальної 

дисципліни; 

•  ознайомлення з рекомендованою літературою, а також 

із сучасною літературою з питань, що розглядаються; 

•  вміння поєднувати теорію з практикою при розгляді 

виробничих ситуацій, розв'язанні задач, проведенні розрахунків у 

процесі виконання завдань, винесених на розгляд в аудиторії; 

•  логіка, структура, стиль викладу матеріалу в 

письмових роботах і при виступах в аудиторії, вміння 

обґрунтовувати свою позицію, здійснювати узагальнення 

інформації та робити висновки; 

•  арифметична правильність виконання завдання. 

Індивідуальні письмові контрольні роботи: 5 балів за 

якісно виконані завдання кожної контрольної роботи. 

Максимально можливий бал за конкретним завданням 

ставиться за умови відповідності індивідуального завдання 

студента. Відсутність тієї або іншої складової знижує кількість 

балів. При оцінюванні індивідуальних завдань увага також 

приділяється якості, самостійності та своєчасності здачі 

виконаних завдань викладачу, згідно з графіком навчального 

процесу. Якщо якась із вимог не буде виконана, то бали будуть 

знижені. 

Реферат та презентація: по 5 балів за кожний вид 

самостійної роботи. 

Загальними критеріями, за якими здійснюється оцінювання 

позааудиторної самостійної роботи студентів, є: глибина і міцність 

знань, рівень мислення, вміння систематизувати знання за 

окремими темами, вміння робити обґрунтовані висновки, 

володіння категорійним апаратом, навички і прийоми виконання 

практичних завдань, вміння знаходити необхідну інформацію, 

здійснювати її систематизацію та обробку, самореалізація на 

лабораторних заняттях. 

Підсумковий контроль (залік). Результат семестрового 

заліку оцінюється в балах (максимальна кількість – 40 балів, 

мінімальна кількість, що зараховується, – 24 бали) і 

проставляється у відповідній графі «Відомості обліку успішності». 

 

6. Результати навчання 

РН 03. Визначати суть фізико-хімічних і біологічних процесів, які відбуваються в 

організмі тварин у нормі та за патології.  

РН 14. Розуміти сутність процесів виготовлення, зберігання та переробки 

біологічної сировини.  

 

Пререквізити 

Курс біофізики базується на знаннях з курсу фізики, біології та математики за 

програмою середньої школи. 

 

7. Політики дисципліни 

Політика навчальної дисципліни ґрунтується на засадах академічної доброчесності. 

Здобувачам пояснюються цінність набуття нових знань; цінність та функції 

академічної доброчесності, поняття про неприпустимість плагіату, здобувачі вищої освіти 



заохочуються до самостійного виконання навчальних завдань, коректного посилання на 

джерела інформації у разі запозичення наукових матеріалів. 

Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлений термін. 

Зараховуються бали, набрані при поточному опитуванні, самостійній роботі та бали 

підсумкового контролю. При цьому обов’язково враховується присутність студента на 

заняттях та його активність під час практичних робіт.  

Окремі моделі роботи на заняттях допоможуть студентам розкрити свої власні 

потенціали, навчитись довіряти своїм однокурсникам, розвинути навички практичної 

роботи в команді. Для студентів з особливими потребами передбачається інтенсивне 

використання мобільних технологій навчання, що дає можливість всім учасникам 

освітнього процесу спілкуватися у будь-який зручний для них час, а для здобувачів вищої 

освіти, які відсутні на заняттях, отримати необхідну навчальну інформацію та представити 

виконанні завдання. 

. 

 

 


