Навчальна дисципліна: Основи наукових досліджень в біології
Статус (тип дисципліни): нормативна.
Рік, семестр (термін вивчення): ОКР «бакалавр», ІІІ семестр.
Анотація дисципліни: Предметом вивчення навчальної дисципліни «Основи наукових
досліджень в біології» є методологія та методи сучасних наукових досліджень, критерії та
аспекти класифікації дослідницького процесу, зокрема в області експериментальних наук,
таких як біологія.
Тривалість: кількість кредитів: 1,5, модулів 2, змістових модулів – 3, загальна кількість
годин - 54, лекційних годин – 14, лабораторних –14 год, самостійна робота 21год.,
індивідуальна –5.
Розбивка по семестрах та тижнях:
у ІІІ семестрі: тижнів 19, тижневих годин - 1,5 год.
Мета курсу: надання студентам необхідного обсягу знань у галузі методології і
організації наукових досліджень в біології, підготовка їх до самостійного виконання
наукової роботи.
Основні завдання:
вивчення основних методів і видів, основних етапів проведення наукового
дослідження в біології; оволодіти понятійним апаратом, методикою виконання та
оформлення науково-дослідної роботи в біології.
Результати навчання: У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
виникнення та еволюцію науки;види та ознаки наукового дослідження; як знайти
інформацію у процесі наукової роботи; види науково-дослідної роботи; загальну
характеристику
процесів наукового дослідження; формулювання теми наукового
дослідження та визначення робочої гіпотези; як визначити мету, завдання, об'єкт й
предмет дослідження; процес виконання теоретичних і прикладних наукових досліджень;
правильне оформлення звіту про виконану науково-дослідну роботу; яким чином
оформляти бібліографічний апарат наукових досліджень та правила складання
бібліографічного опису
для списків літератури; правила наведення цитат і
бібліографічних посилань у текстах наукових та навчальних робіт; послідовність
виконання та оформлення реферату, курсової, дипломної роботи та підготовки їх до
захисту; правила оформлення публікацій, наукової доповіді, тез і наукової статті.
вміти:
самостійно аналізувати процеси та явища; висвітлити становлення наукової організації
праці; розкрити сутність наукової організації праці на сучасному етапі; охарактеризувати
завдання наукової організації праці; висвітлити основні принципи наукової організації
праці; визначити і охарактеризувати напрямки наукової організації праці; розкрити зміст
планування раціональної організації праці; правильно оформити та написати контрольну і
самостійну роботу; відповідно до вимог оформити та написати реферат; проводити
теоретичні та експериментальні дослідження; написати та прорецензувати науководослідну роботу.
Методи викладання: розповідь-пояснення, лекція, елементи бесіди, демонстація
(фрагменти кінофільмів, демонстрація дослідів), ілюстрація ( використовуються таблиці,
схеми, тощо), практична робота, самостійна робота з опрацюванням окремих питань
теоретичного характеру, підготовка до практичних занять, індивідуальні навчальнодослідні завдання для виконання творчої роботи з певних галузей біології.
Методи оцінювання: поточне вибіркове опитування на лекціях, перевірка готовності до
практичних занять, звіт за змістовний модуль, поточне тестування, захист індивідуальних
навчально-дослідних завдань, підсумковий тестовий контроль.

Структурно-логічна схема дисципліни:
Модуль 1. Основи наукових досліджень в біології
Змістовний модуль 1. Особливості розвитку та сутність
наукових досліджень в біології
Тема 1. Історія становлення та
розвитку науки.

Тема 2. Поняття методу наукових
досліджень в біології та його
особливості

МКР 1
Модуль 2. Організаційна структура наукових досліджень
Змістовний модуль 2. Організація і проведення
наукового дослідження

Тема 1. Організація і проведення
наукового дослідження

Тема 2. Експеримент як складова частина
наукового дослідження

Тема 3. Обробка та оформлення
результатів дослідження

МКР 2

Залік

Контроль знань:
Поточний контроль знань студентів проводиться на кожному лабораторному занятті
шляхом усного та письмового контролю. На лабораторному занятті контроль рівня
підготовки студентів до виконання конкретної лабораторної роботи, виконання завдань
теми заняття, оформлення лабораторного зошита з кожного заняття.
Проміжний контроль проводиться у вигляді контрольних робіт. Передбачено 2 підсумкові
модульні контрольні роботи (1 АМКР, 1 ПМКР).
Підсумковий: здійснюється у вигляді письмового заліку.
Мова викладання: українська
Викладацький склад: к.б.н., доцент Першко І.О.
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