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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Дисципліна «Сигнальні системи клітин різного рівня організації» 

вивчає особливості організації і функціонування механізмів сприйняття і 

шляхи передачі сигналів шляхом формування специфічних сигнальних 

сполук (месенджерів) у відповідь на зміну зовнішніх умов або дію стресового 

фактору чи в процесі онтогенезу організму. Дана дисципліна розглядає різні 

форми організації сигнальних систем починаючи із одноклітинних об’єктів –

прокаріотів, найпростіших еукаріотів і закінчуючи багатоклітинними 

вищими рослинами і тваринами. Особлива роль приділяється ролі 

сигнальних систем у житті організмів для забезпечення процесів 

реорганізації метаболізму, що дає змогу організмам пристосовуватись до 

змін навколишнього середовища. 

Основні завдання навчальної дисципліни:  

Формування уявлень про типи, побудову та роль сигнальних систем у 

регуляції процесів життєдіяльності та розвитку адаптивних реакції у 

організмів різної форми організації. 

Розвиток уявлень про взаємодію і крос-сигналізацію між різними 

ланками систем сигнальної трансдукції для забезпечення процесів регуляції 

метаболізму організмів. 

Засвоєння знань про основні механізми трансдукції сигналів у стрес та 

гормональній сигналізації рослин та інших організмів. 

Визначення основних підходів у біотехнологічній регуляції сигнальних 

систем для модифікації продуктивності і стійкості організмів, зокрема 

рослин, з метою практичного використання людиною. 

Засвоєння принципів організації експериментальних досліджень при 

вивченні ролі сигнальних систем in vivo у рослин та інших організмів на 

прикладі рослинної модельної системи із розшифрованим геномом 

A.thaliana. 



Аспірант з даної дисципліни повинен мати фундаментальні уявлення з 

із загальної біології та біохімії.  

 

2. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ВИВЧЕННЮ ДИСЦИПЛІНИ 

Курс «Сигнальні системи клітин різного рівня організації» 

відноситься до вибіркових курсів спеціалізації "Біоорганічна хімія". 

Дисципліна викладається в 4-му семестрі аспірантури в обсязі 4 кредити (120 

год), в тому числі 42 год. аудиторних занять, з них 22 год. лекцій та 20 год. 

семінарських занять, а також 78 год. самостійної роботи. 

Підсумковий контроль – екзамен. 

Мета навчальної дисципліни «Сигнальні системи клітин різного 

рівня організації»:  

поглиблення рівня знань про організацію та функціонування 

сигнальних систем, шляхи трансдукції сигналів у відповідь на дію гормонів, 

абіотичних чи біотичних стресових факторів середовища у клітинах 

організмів різного рівня організації; формування навичок постановки 

експериментів  у живих організмів in vivo з урахування реакції сигнальних 

систем клітин у відповідь на змодельовану дію досліджуваного фактору на 

об’єкт доcлідження;  ознайомлення з сучасними методами досліджень 

молекулярних механізмів трансдукції сигналів з використання 

флуоресцентних зондів, мутантних ліній та специфічних інгібіторів. 

У результаті вивчення даного курсу аспірант повинен:  

знати: організацію, роль та значення у метаболізмі клітини основних 

сигнальних систем організмів різного рівня організації, зокрема  рослин і 

тварин; основні стратегії адаптивної реакції клітин у відповідь на дію 

абіотичних стресів та біотичних стресів та роль у цих процесах сигнальних 



систем; функції ліпідної сигналізації у опосередкування сигналів гормонів та 

стресових чинників як сигнальної системи першої ланки відповіді. 

вміти: використовувати набуті знання при плануванні 

експериментальних досліджень in vivo 

  



3. ВИМОГИ ДО РЕЗУЛЬТАТІВ ОСВОЄННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

В рамках даної дисципліни поглиблюються і розвиваються такі 

компетенції: 

 Універсальні компетенції:   

здатність проектувати і здійснювати комплексні дослідження, в тому 

числі міждисциплінарні, на основі цілісного системного наукового 

світогляду з використанням знань в області історії і філософії науки; 

 Загальнопрофесійні компетенції:  

здатність самостійно здійснювати науково-дослідницьку діяльність в 

біоорганічній хімії з використанням сучасних методів дослідження та 

інформаційно-комунікаційних технологій. 

 Професійні компетенції:  

здатність організовувати проведення експериментів і випробувань, 

проводити їх обробку, аналізувати їх результати та узагальнювати у вигляді 

наукових статей для провідних профільних журналів; здатність проектувати і 

здійснювати комплексні дослідження сигнальних систем клітини и процесів, 

які залучають функціонування таких систем; здатність враховувати додаткові 

фактори впливу на чистоту досліджень in vivo; готовність до розробки 

навчально-методичної документації для проведення навчального процесу. 

  



4. СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ 

Навчальна дисципліна містить два кредитні модулі. 

Модулі дисципліни і види занять. 

№ Розділи дисципліни 

Кількіс

ть 

кредит

ів 

ЄКТС 

Обсяг навчальної роботи  

(в годинах) 

Самостійна 

робота 

Вид  
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I. 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА, ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА 

РОЛЬ РІЗНИХ СИГНАЛЬНИХ СИСТЕМ У РЕГУЛЯЦІЇ 

МЕТАБОЛІЗМУ ЕУКАРІОТІВ, ЗОКРЕМА РОСЛИН І ТВАРИН 

1. 

Вступ. Порівняльна 

характеристика і 

типи сигнальних 

систем прокаріот і 

еукаріот  

2 60 

2 2 - - 4 

 

2. 

Сигнальні системи 

тварин і рослин та 

їх роль у регуляції 

метаболізму 

4 2 - 2 18 

3. 
Сигнальні системи 

відповіді до різних 

стимулів 

4 2 - 2 18  

II. СИГНАЛЬНІ СИСТЕМИ ПРИ ФОРМУВАННІ КЛІТИННОЇ 

ВІДПОВІДІ ПРИ СТРЕС ТА ГОРМОНАЛЬНІЙ СИГНАЛІЗАЦІЇ 

4. 

Типи вторинних 

посередників та 

найголовніші 

сигнальні каскади 

клітин з їх 

залученням 

2 60 

4 2 - 2 6 

 

5. 

Фосфоліпідна 

сигналізація та 

ліпідні вторинні 

посередники 

8 4 - 4 6 

6. 

Трансдукція 

сигналів за участі 

активних форм 

кисню і МАПК. 

Аденілат-циклазний 

шлях трансдукції 

сигналів. 

7 3 - 4 6 

7. 
Ретроградна 

сигналізація 

органел 

5 3 - 2 6 

8. Шляхи сигнальної 

трансдукції 
6 4 - 2 6  



сигналів різних 

гормонів, 

абіотичних і 

біотичних стресів 

9. Індивідуальне 

завдання (реферат) 
    10  

 Разом 4 120 40 22 - 18 80 Екзамен 

 

 

4.1. Зміст дисципліни 

№ 
Розділи  

дисципліни 

Зміст розділу  

(теми) 

Форма 

 проведення  

занять 

1. 

Вступ. 

Порівняльна 

характеристика і 

типи сигнальних 

систем прокаріот і 

еукаріот 

Лекція 1. (2 год.) Організація та еволюція 

сигнальних систем у прокаріотів та 

еукаріотів із різним рівнем клітинної 

організації – одноклітинні, багатоклітинні 

організми. Спільні та відмінні риси 

сигнальних систем тварин та вищих рослин. 

 

Лекції, 

самостійна 

робота 

2. 

Сигнальні системи 

тварин і рослин та 

їх роль у регуляції 

метаболізму 

Лекція 2. (2 год.) Загальна структура, 

функції та особливості організації 

сигнальних систем тварин і рослин. Роль 

сигнальних систем у реакції на вплив 

зовнішнього середовища та регуляції 

метаболізму клітин. 

Лекції, 

семінари, 

самостійна 

робота 

3. 

Сигнальні системи 

відповіді до різних 

стимулів  

Лекція 3. (2 год.) Характеристика різних 

стимулів – ліганди, механічний вплив, 

осмолярність, температура, світло. Шляхи 

рецепції стимулів і передачі сигналів. 

Зовнішньоклітинні та внутрішньоклітинні 

рецептори: G-білки, тирозинові, гістидинові 

та серинові/треонінові кінази, інтегрини, Tol-

like рецептори, кальцієві канали. Стероїдні 

рецептори, LRR рецептори, рецептори 

ретинової кислоти та ГАМК. 

  

Лекції, 

семінари, 

самостійна 

робота 

4. 

Типи вторинних 

посередників та 

найголовніші 

сигнальні каскади 

клітин з їх 

залученням  

Лекція 4. (2 год.) Кальцій та кальцій залежні 

каскади, рецептори іонних каналів кальцію, 

та кальцій залежні ензими. Депо кальцію та 

шляхи його формування для потреб 

сигнальної трансдукції у рослинних і 

тваринних клітинах. Ліпідні сигнальні 

посередники. NO та редокс сигналізація, 

МАПК каскади. 

Лекції, 

семінари, 

самостійна 

робота 

5. 

Фосфоліпідна 

сигналізація та 

ліпідні вторинні 

посередники 

Лекція 5. (2 год.) Мінорні і мажорні 

фосфоліпіди клітинної мембрани і 

внутрішньоклітинних органел. Ліпідні 

вторинні посередники – фосфатидна кислота, 

Лекції, 

семінари, 

самостійна 

робота 



діацилгліцерол - роль та шляхи їх утворення. 

Основні ензими фосфоліпідної сигналізації, 

які беруть участь у метаболізмі фосфоліпідів 

і ліпідних вторинних посередників – 

фосфоліпази (С, Д, А), фосфатази 

фосфатидної кислоти, диацилгліцеролкінази, 

фосфатидилінозитол-кінази, лізофосфатидіат 

ацилтрансферази. Ліпоксигенази. 

Лекція 6 (2 год.) Мішені для зв’язування 

фосфатидної кислоти та 

фосфатидилінозитолфосфатів. Роль 

фосфатидної кислоти у забезпеченні 

механічних властивостей мембран та 

регуляції мембран-асоційованих білків. Роль 

насичених та ненасичених жирних кислот у 

структурі фосфатидної кислоти та інших 

фосфоліпідів. Компартменталізація процесів 

утворення фосфатидної кислоти та 

діацилгліцеролу. Зв'язок фосфоліпідної 

сигналізації із G-білками. Фосфорилювання 

да дефосфорилювання фосфатидної кислоти 

та значення цих процесів для сигнальної 

трансдукції. 

6. 

Трансдукція 

сигналів за участі 

активних форм 

кисню і МАПК. 

Аденілат-

циклазний шлях 

трансдукції 

сигналів. 

Лекція 7. (2 год.) Екзогенні та ендогенні 

активні форми кисню (АФК), синглетний 

кисень. Основні шляхи утворення АФК у 

клітині та підтримання гомеостазу АФК у 

цитозолі та органелах.  Системи метаболізму 

активних форм кисню – 

супероксиддисмутази, каталази, пероксидази, 

ін. МАП кінази, транскрипційні фактори, які 

регулюються АФК. Типи та класи аденілат-

циклаз та їх роль у регуляції сигнальних 

каскадів. 

Лекція 8. (1 год.) Роль сигнальних систем у 

підтриманні енергетичного гомеостазу 

клітини. Електронтранспортні ланцюги 

хлоропластів та мітохондрій – від 

сигналізації до стресу. НАДФН оксидази та 

пероксидази. Гіперчутливість клітин. 

Апоптоз та некроз. Роль АФК та 

фосфоліпідної сигналізації у регуляції 

процесів старіння і смерті клітини. 

Лекції, 

семінари, 

самостійна 

робота 

7. 

Ретроградна 

сигналізація 

органел. 

Кроссигналізація. 

Лекція 9. (3 год.) Поняття ретроградної 

сигналізації та кроссигналізації. Роль і 

механізм мітохондрій та хлоропластів у 

ретроградній сигналізації. Кроссигналізація 

гормонів, стресових факторів. Синергізм та 

антагонізм різних сигнальних каскадів при 

кроссигналізації. 

Лекції, 

семінари, 

самостійна 

робота 

8. 
Шляхи сигнальної 

трансдукціі 

Лекція 10. (2 год.) Сигнальні каскади різних 

гормонів – стероїдів, абсцизової кислоти, 

Лекції, 

семінари, 



сигналів різних 

гормонів, 

абіотичних і 

біотичних стресів 

ауксинів, саліцилової та жасмонової кислот. 

Сигнальні каскади факторів абіотичної і 

біотичної природи – сольовий стрес, 

холодовий стрес, важкі метали, осмотичний 

стрес, високотемпературний стрес, 

бактеріальні та грибкові атаки. Розпізнавання 

та рецепція гормональних та стресових 

чинників (специфічні рецептори). 

Лекція 11. (2 год.) Синергізм та антагонізм 

сигнальних каскадів гормонів та зовнішніх 

стресових факторів. Атака патогенів та 

індукція процесів сигнальної трансдукції з 

залучення АФК та фосфоліпідної 

сигналізації. Кон’югати та транспорт 

гормонів. Внутрішньоклітинна локалізація 

сигнальних систем як головний чинник 

направленої  реакції клітини. Шаперони у 

стресах у ролі месенджерів. 

самостійна 

робота 

 

4.2. Зміст семінарних занять та теми для самостійної роботи 

№ Тема курсу Тема заняття 

1. 

Сигнальні системи 

тварин і рослин та 

їх роль у регуляції 

метаболізму 

Семінарне заняття № 1. Поняття та типи сигнальних систем 

рослин і тварин, їх роль у метаболізмі клітини 

2. 

Сигнальні системи 

відповіді до різних 

стимулів 

Семінарне заняття № 2. Поняття та характеристика стимулів, 

специфічні рецептори до розпізнавання стимулів. 

3. 

Типи вторинних 

посередників та 

найголовніші 

сигнальні каскади 

клітин з їх 

залученням 

Семінарне заняття № 3. Структура та функції вторинних 

посередників, характеристика основних класів вторинних 

посередників 

4. 

Фосфоліпідна 

сигналізація та 

ліпідні вторинні 

посередники 

Семінарне заняття № 4. Роль фосфоліпідної сигналізації, 

основні компоненти та вторинні посередники ліпідної 

природи - фосфатидна кислота та діацилгліцерол 

Семінарне заняття № 5. Фосфоліпіди у регуляції механічних 

властивостей мембран. Видове різноманіття фосфатидної 

кислоти та біологічне значення цього процесу. Мішені 

фосфатидної кислоти. 

5. 

Трансдукція 

сигналів за участі 

активних форм 

кисню і МАПК. 

Аденілат-

циклазний шлях 

трансдукції 

сигналів. 

 Семінарне заняття № 6. Характеристика процесів АФК 

сигналізації, залучення НФДН оксидаз, мітохондрій та 

хлоропластів. Роль МАПК-кіназ та аденілат циклаз. 

Семінарне заняття № 7. Електронтранспортні ланцюги 

хлоропластів та мітохондрій – від сигналізації до стресу. 

Гіперчутливість клітин. Апоптоз та некроз. Роль АФК та 

фосфоліпідної сигналізації у регуляції процесів старіння і 

смерті клітини. 

6. Ретроградна Семінарне заняття № 8. Поняття ретроградної стгналізації на 



сигналізація 

органел. 

Кроссигналізація. 

прикладі рослин і дріжджів. Кроссигналізація між різними 

ланками сигнальної трансдукції клітин. 

7. 

Шляхи сигнальної 

трансдукціі 

сигналів різних 

гормонів, 

абіотичних і 

біотичних стресів 

Семінарне заняття № 9. Сигнальна трансдукція сигналів 

брасиностероїдів, ауксинів та цитокінінів. Шляхи сигнальної 

трансдукції при формуванні реакції до сольового, холодового 

та біотичного стресів. 

Семінарне заняття № 10. Кон’югати та транспорт гормонів. 

Внутрішньоклітинна транслокація сигнальних систем. 

Шаперони у стресах у ролі месенджерів. 

 



4.3. Індивідуальні завдання 

 

Вид індивідуальних завдань Тематика індивідуальних завдань 
Всього 

годин 

Реферат 1. Брасиностероїди та інші стероїдні 

гормони 

2. Фосфоліпідна трансдукція сигналів 

3. АФК сигналізація рослин 

4. Ауксини та цитокініни 

5. Структура та функції рецепторів до 

стероїдних гормонів 

6. Порівняльна характеристика 

фосфоліпідів у складі мембран різних 

органел рослин 

7. Кроссигналізація гормонів 

8. Ретроградна сигналізація (мітохондрії) 

9. Роль ендоплазматичного ретикулуму у 

передачі сигналів 

20 

Всього  20 

 

 

5. ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

 Активні освітні технології: лекції, практичні заняття. 

 Супровід лекцій візуальним матеріалом у вигляді слайдів, 

підготовлених з використанням сучасних комп'ютерних технологій 

(програмний пакет презентацій Microsoft Office Powerpoint), що 

проектуються на екран за допомогою відеопроектора.  

 Використання спеціального програмного забезпечення та інтернет-

ресурсів для навчання в ході самостійних робіт. 

 

 

 

6. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ 

РОБОТИ АСПІРАНТІВ. ФОРМА КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ. 

Види самостійної роботи:  

 в домашніх умовах,  

 в читальному залі бібліотеки,  

 на комп'ютерах з доступом до баз даних та ресурсів Інтернет,  

 в лабораторіях з доступом до лабораторного обладнання та 

приладів. 



Самостійна робота підкріплюється навчально-методичним та 

інформаційним забезпеченням, що включає підручники, навчально-

методичні посібники, конспекти лекцій, навчальне та наукове програмне 

забезпечення, ресурси Інтернет.  

Форма контролю знань - іспит у кінці курсу. 
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ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЕКЗАМЕНУ  

 

1. Фосфоліпідна сигналізація 

2. Фосфоліпази А, С і Д 

3. Фосфатидна кислота та діацилгліцерол як вторинні посередники 

4. Інозитол трифосфат та інозитол гексафосфат як вторинні посередники 

5. Активні форми кисню як вторинні посередники 

6. Шляхи формування АФК у клітині та гомеостазу рівня АФК 

7. Внутрішні та зовнішні рецептори 

8. Характеристика гормонів та їх сигнальних шляхів 

9. Трансдукція сигналу брасиностероїдів 

10.  Трансдукція сигналу ауксинів 

11.  Трансдукція сигналу цитокінінів 

12.  Ліпоксигенази та жасмонова кислота 

13.  Трансдукція сигналу саліцилової кислоти 

14.  Міжклітинні контакти 

15.  SOS сигналізація 

16.  Рослинний імунітет 

17.  Сигнальні шляхи регуляції продихового апарату при формуванні 

захисної реакції при атаці патогенів 

18.   Сигналізація іонами кальцію, кальцієві канали 

19.  G-білки, та протеїн фосфатази 2А 

20.  Ретроградна сигналізація 

21.  Роль фосфатидної кислоти у регуляцію функцій органел 

22.  Фосфоліпідна композиція мембран клітин і органел 

23.  Аденілатциклаза 

24.  Диацилгліцеролкіназа, фосфатидилінозитол кіназа 

25.  МАПК каскади 

26.  Білки теплового шоку 

27. Системи детоксифікації АФК 

28.  Біотехнологія підвищення стійкості рослин шляхом модифікації 

експресії генів сигнальних систем 

29.  Синергізм і антагонізм сигнальних ксаскадів 

30.  Кон’югати гормонів 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Розподіл балів за окремими елементами змістових модулів та 

методи поточного контролю успішності навчальної роботи 

аспірантів  

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту (роботи), 

практики, диференційованого заліку 

90 – 100 А відмінно 

82-89 В 
добре 

74-81 С 

64-73 D 
задовільно 

60-63 Е 

35-59 FX 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

  



 

Критерії оцінювання успішності роботи аспірантів за окремими 

елементами змістових модулів 

 
 

Елемент модуля та критерії його оцінювання 

 

Кількість балів 

Письмова контрольна робота змістових модулів 

 № 1, 2 

 

6 - 10 

повна відповідь 9,0 – 10,0 

неповна відповідь або допущені деякі неточності 8,0 – 9,0 

неповна відповідь, допущені окремі помилки 7,0 –8,0 

неповна відповідь, допущені суттєві помилки 6,0 – 7,0 

незадовільна відповідь 0 – 6 

  

Семінарське заняття 3,0 - 5,0 

Глибоке розкриття питання теми, вільне володіння матеріалом, 

активна участь у роботі, участь у дискусії, всі завдання виконані 

у повному обсязі без помилок 

4,5 - 5,0 

Розкриття питання теми, вільне володіння матеріалом, допущені 

деякі неточності при виконанні завдань та вправ 

4,0 - 4,5 

Розкриття питання теми, недостатньо вільне володіння 

матеріалом, допущені незначні помилки при виконанні завдань 

та вправ 

3,5 - 4,0 

Неповне розкриття питання теми, недостатньо вільне володіння 

матеріалом, допущені помилки при виконанні завдань та вправ 

3,0 - 3,5 

Неповне розкриття питання теми, допущено багато помилок при 

виконанні завдань та вправ. 

0 - 3,0 

  

Реферат 12 - 20 

Правильна поставлена проблема та окреслено основні шляхи її 

розв'язання, визначено стратегію в отриманні нових знань про 

об'єкт та предмет дослідження. Чітко визначена мета 

дослідження, його актуальність обґрунтована шляхом 

критичного аналізу та порівняння з відомими розв'язаннями 

наукового завдання.  

Викладено в короткій формі різні точки зору і підходи до 

вирішення питання, запропоновані окремими авторами, 

висловлено своє відношення до вирішення проблеми. Студент 

показав вміння оперувати відповідною науковою 

термінологією, вміння систематизувати наукові джерела, 

критично їх розглядати, виділяти основне, оцінювати раніше 

зроблене іншими дослідниками, визначати головне в сучасному 

18,0 – 20,0 



 

Елемент модуля та критерії його оцінювання 

 

Кількість балів 

стані вивченості теми.  

Добір і аналіз наукової літератури з обраної теми та добір 

фактичного матеріалу зроблено ретельно й грамотно, 

продемонстровано навички самостійної роботи з бібліотечним 

фондом, проведення пошуку і відбору інформації в Internet 

мережі.  

Правильно поставлена проблема наукового дослідження, чітко 

визначена мета, об'єкт та предмет дослідження. Студент 

демонструє високий рівень усвідомлення складності тих питань, 

на які він відповідає у своїй роботі, проте допущені деякі 

неточності.  

У викладі матеріалу допущені деякі неточності при 

систематизації літературних джерел, виділенні основного та 

критичному аналізі опрацьованих джерел. 

Допущені певні неточності при формуванні списку 

використаних джерел. 

16,0 – 18,0 

Шляхи розв’язання проблеми, мета та актуальність дослідження 

є недостатньо обґрунтованими. Автор допускає помилки й 

неточності, не може висловити власного відношення до 

проблеми. 

Допущені деякі неточності та помилки у аналізі опрацьованих 

джерел та послідовному викладенні та обгрунтуванні своєї 

позиції по дискусійних питаннях. 

Допущені певні помилки при формуванні списку використаних 

джерел. Студент не в повній мірі оволодів навичками 

самостійної роботи з бібліотечним фондом, в якості 

використаних джерел переважають джерела з Internet мережі. 

14,0 –16,0 

Студент допускає грубі помилки у викладі матеріалу та 

систематизації наукових джерел, не вміє критично їх 

розглядати, виділяти основне та висловити свій погляд на 

проблему. Студент не усвідомлює суті тих питань, на які він 

відповідає у своїй роботі, не може сформулювати висновків за 

результатами дослідження.. 

Допущені грубі помилки при доборі й аналізі наукової 

літератури з обраної теми, студент не вміє працювати з 

бібліотечним фондом. 

 

0 – 12 

 

  



Критерії оцінювання успішності аспірантів (форма підсумкового 

контролю – екзамен) 

 

35…40 балів ставиться аспіранту, який демонструє повні і глибокі 

знання навчального матеріалу, знає суть предмету, його сучасний зміст та 

методологію; має достовірний рівень розвитку умінь і навичок, що лежать в 

основі методів аналізу сигнальних систем; вільно володіє науковими 

термінами; вміє приймати необхідні рішення в нестандартних та має високу 

комунікативну культуру. 

30…35 балів ставлять у тому випадку, якщо аспірант виявляє знання 

теоретичного програмного матеріалу і показує систематичний характер знань 

по всіх розділах програми, проте у відповідях є деякі недоліки, допускає 

окремі несуттєві помилки і неточності; виникає необхідність задавати 

допоміжні питання. 

24…30 балів виставляється аспіранту, який засвоїв основний 

навчальний матеріал, володіє необхідними уміннями та навичками для 

вирішення стандартних завдань, знає основні закономірності, але не зовсім 

чітко уявляє їх застосування, не виявляє самостійності суджень, не вміє 

сформулювати висновки. 

0…24 балів ставиться аспіранту, який не володіє необхідними 

знаннями, уміннями, навичками, науковими термінами, демонструє низький 

рівень комунікативної культури.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


