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1. Мета дисципліни. Відповідно до освітньо-наукової програми «Біологія» 

підготовки докторів філософії за спеціальністю 091 Біологія метою дисципліни було 

набуття необхідних компетентностей для роботи в сфері методології та організації 

наукових досліджень, здатності розв’язувати комплексні проблеми в галузі методології 

для оцінки та аналізу методів дослідження, розвитку критичного мислення та аналізу за 

характеристиками та особливостями методів дослідження, опанування планування власної 

наукової роботи, ефективне використання наукових досліджень біологічного 

спрямування.  
 

Компетентності здобувачів, які формуються в результаті засвоєння  

освітньої компоненти  «Інноваційно-дослідницька діяльність науковця» 

 

ЗК03 Здатність планувати і управляти часом. 
ЗК.04. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 
ЗК.05. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 
ФК.03. Набуття універсальних навичок дослідника, зокрема усної та письмової 

презентації результатів власного наукового дослідження українською мовою, 

застосування сучасних інформаційних технологій у науковій діяльності, організації та 

проведення навчальних занять, управління науковими проектами та/або складення 



пропозицій щодо фінансування наукових досліджень, реєстрації прав інтелектуальної 

власності. 
 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни (за наявності). 
знання основ наукових методів і методології  
 

3. Результати навчання за дисципліною та їх співвідношення із програмними 

результатами навчання.  
 

У результаті вивчення освітньої компоненти  здобувачі повинні знати: 

− поняття про сучасну біологію, її ознаки, функції, завдання;  
– значення, мету, функції та структуру методології науки; 
– характеристики, особливості методів, сутність та комплекс вимог до наукового 

дослідження біологічного спрямування, його класифікацію, види, форми, науковий 

та науково-прикладний результат;  
– особливості методів дослідження (методи отримання ”сирих” даних, методи 

отримання теоретичних та емпіричних даних, методи обробки і узагальнення 

даних); 
– концепція державної політики в галузі біоетики в Україні; 
– методи обробки та інтерпретації даних дослідження, поняття кореляції; 
– структуру, логіку і систему вимог до дисертаційної роботи. 

           вміти:  
− здійснювати аналіз теоретико-експериментальних даних; 
− оформляти та захищати результати свого дослідження у встановленій формі; 
− обґрунтовувати практичну значущість результатів дослідження;  
− раціонально використовувати наукові методи пізнання; 
− конструювати показники, індикатори, шкали, індекси у відповідності з конкретною 

дослідницькою проблемою;  

− сутність та комплекс вимог до наукового дослідження, його класифікацію, види, 

форми, науковий та науково-прикладний результат. 

 

Програмні результати за дисципліною «Інноваційно-дослідницька діяльність 

науковця»: 
ПР.03. Знати методики оптимальної організації часу для виконання поточних задач, 

проектів, календарних подій володіти механізмами для керування часом. 
Пр.05 Вміти обґрунтовано обирати та ефективно використовувати сучасні освітні 

технології, методи і засоби навчання і виховання в професійній діяльності викладача ЗВО. 
ПР 11. Знати принципи науково-дослідної роботи, вміти визначати наукову проблему, 

формулювати тему, мету, завдання, об’єкт та предмет дослідження.  
ПР 12. Вміти підготувати та опублікувати наукову статтю. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 Структура навчальної дисципліни.  
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1 семестр  
Розділ 1  Особливості наукових досліджень 

1 Тема 1. Наука як система знань.         
Сутність пізнання. Рівні і види 

наукового пізнання. Поняття про 

науку, її сутність, цілі та функції. 

Сутність наукового знання. 

Класифікація наук, їх функції та 

завдання. Основні структурні 

елементи науки. Основні ознаки і 

структурні елементи науки. Історія 

становлення та основні віхи 

розвитку біології. Особливості 

розвитку біології в  ХХІ ст.  

5 2  13     

2 Тема 2. Наукове дослідження: види, 

форми, основні характеристики. 
Наукова діяльність, її види та 

форми. Суб’єкти наукової 

діяльності.  Сутність наукового 

дослідження. Науковий і науково-

прикладний результат. Форми 

організації та управління наукою в 

Україні. Наукова школа: структура, 

функції та основні ознаки. 

Фундаментальні та прикладні 

наукові дослідження в біології. 

5 2  13     

3 Тема 3. Методологія наукової 

творчості та фізичних досліджень. 
Методологія наукових досліджень: 

сутність, структура та функції. 

Характеристика принципів 

методології наукового пізнання. 

Конкретнонаукова методологія та 

рівні методологічного аналізу. 

Методологічний апарат і 

методологічна основа наукового 

дослідження. Загальнонаукова 

методологія та основні принципи 

загальнонаукових досліджень. 

Особливості природничих 

досліджень в галузі біології. 

Основні методи теоретичних 

5 2  13     



досліджень: аналіз; синтез; 

поpівняння; систематизація; 

pанжиpування; абстрагування; 

фоpмалізація. Характеристика 

основних емпирічних методів.  
Розділ 2.  Стан і перспективи інноваційно-дослідницької діяльності в Україні 

4 Тема 4. Науковий стиль і наукові 

жанри. 
Поняття наукового стилю і 

наукового жанру. Характерні 

особливості наукової мови. 

Функціонально-лексичні та логічні 

засоби дослідження. Індукція, 

дедукція, моделювання. Ідеалізація,  

гіпотеза,  теорія.   Наукова система, 

її ознаки і принципи. Класифікація 

систем. Методологічні основи 

системного дослідження. Основні 

принципи етики та біоетики. 

Порушення наукової етики. 

5 3  13     

5 Тема 5. Науково-дослідна 

діяльність слухачів ЗВО, 

характеристика її напрямів. 

Структура, форми і зміст науково-

дослідної роботи аспірантів. 

Система вимог до наукової роботи і 

її внутрішньої логіки: композиція 

та функціональна залежність 

структурних частин. Типові 

помилки написання та оформлення. 

Науковий документ його сутність і 

вимоги до нього. Норми наукової 

етики при підготовці публікацій. 

Основні науко-метричні бази, 

індекс цитування наукових статей, 

імпакт-фактор журналів. Право 

інтелектуальної власності. 

5 3  14     

6 Тема 6. Загальна характеристика 

науково-дослідних стадій.  
Розробка інноваційних проектів. 

Дослідний етап: методичне та 

методологічне забезпечення: 

програма та план наукового 

дослідження. Наукова і науково-

технічна експертиза: завдання, 

форми та види. Види заголовків у 

робочих планах та рубрикація 

наукової роботи і її  внутрішня 

логіка.  Завершальна стадія 

науково-дослідного процесу.  

Формулювання наукових висновків, 

як етап реалізації результатів 

5 3  15     



дослідження. Наукове відкриття. 

Винахід, патент, корисна модель. 

Особливості оформлення заявки на 

винахід. Економічна ефективність 

наукових досліджень. Поняття і 

види інноваційної діяльності. 

Ефективність використання 

наукових досліджень та іннова-

ційного потенціалу в ЗВО.  
 Тема 7. Від відтворювального до 

інноваційного типу розвитку. 

Пріоритети та програми науково-

технічного та інноваційного 

розвитку України. Поняття і види 

інноваційної діяльності. Потенціал 

розвитку високотехнологічних  і 

традиційних секторів біології в 

України. Фінансове забезпечення 

інноваційного розвитку. Інновації і 

розвиток суспільства. Інноваційна 

діяльність у системі держава-

університети-промисловість.  

Організаційно-технологічні форми 

інноваційної діяльності.  
 

6 3  15     

 ВСЬОГО 36 18  96     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Форма навчання заочна 
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Розділ 1. Особливості наукових досліджень 

1 

Тема 1. Наука як система знань.         
Сутність пізнання. Рівні і види 

наукового пізнання. Поняття про 

науку, її сутність, цілі та функції. 

Сутність наукового знання. 

Класифікація наук, їх функції та 

завдання. Основні структурні 

елементи науки. Основні ознаки і 

структурні елементи науки. Історія 

становлення та основні віхи 

розвитку науки. Особливості науки 

ХХІ ст.  

0,5     20         

2 

Тема 2. Наукове дослідження: види, 

форми, основні характеристики. 
Наукова діяльність, її види та 

форми. Суб’єкти наукової 

діяльності.  Сутність наукового 

дослідження. Науковий і науково-

прикладний результат. Форми 

організації та управління наукою в 

Україні. Наукова школа: структура, 

функції та основні ознаки. 

Фундаментальні та прикладні 

наукові дослідження. Планування 

наукового біологічного 

дослідження. Застосування 

наукового методу пізнання під час 

реалізації  

0,5     20         

3 

Тема 3. Методологія наукової 

творчості та фізичних досліджень. 
Методологія наукових досліджень: 

сутність, структура та функції. 

Характеристика принципів 

методології наукового пізнання. 

Конкретно-наукова методологія та 

рівні методологічного аналізу. 

Методологічний апарат і 

методологічна основа наукового 

дослідження. Загальнонаукова 

методологія та основні принципи 

загальнонаукових досліджень. 

Особливості наукових досліджень в 

1 0,5   20         



галузі біології. Основні методи 

теоретичних досліджень: аналіз; 

синтез; поpівняння; систематизація; 

pанжиpування; абстрагування; 

фоpмалізація. Характеристика 

основних емпирічних методів.  
Розділ 2. Стан і перспективи інноваційно-дослідницької діяльності в Україні 

4 

Тема 4. Науковий стиль і наукові 

жанри. 
Поняття наукового стилю і 

наукового жанру. Характерні 

особливості наукової мови. 

Функціонально-лексичні та логічні 

засоби дослідження. Індукція, 

дедукція, моделювання. Ідеалізація,  

гіпотеза,  теорія.   Наукова система, 

її ознаки і принципи. Класифікація 

систем. Методологічні основи 

системного дослідження. Основні 

принципи етики наукового 

товариства. Порушення наукової 

етики.  

1 0,5   20         

5 

Тема 5. Структура і зміст науково-

дослідної роботи. 
Структура, форми і зміст науково-

дослідної роботи аспірантів. 

Система вимог до наукової роботи і 

її внутрішньої логіки: композиція та 

функціональна залежність 

структурних частин. Типові 

помилки написання та оформлення. 

Науковий документ його сутність і 

вимоги до нього. Норми наукової 

етики при підготовці 

публікацій. Право інтелектуальної 

власності.  Основні науко-метричні 

бази, індекс цитування наукових 

статей, імпакт-фактор журналів. 

Індекс Хірша.   

1 1   20         

6 

Тема 6. Загальна характеристика 

науково-дослідних стадій. 
Розробка інноваційних проектів. 

Дослідний етап: методичне та 

методологічне забезпечення: 

програма та план наукового 

дослідження. Наукова і науково-

технічна експертиза: завдання, 

форми та види. Види заголовків у 

робочих планах та рубрикація 

наукової роботи і її  внутрішня 

логіка.  Завершальна стадія науково-

дослідного процесу.  

1 1   20         



Формулювання наукових висновків, 

як етап реалізації результатів 

дослідження. Наукове відкриття. 

Винахід, патент, корисна модель. 

Особливості оформлення заявки на 

винахід. Економічна ефективність 

наукових досліджень. Поняття і 

види інноваційної діяльності. 

Ефективність використання 

наукових досліджень та іннова-

ційного потенціалу у вищих 

навчальних закладах. Розробка та 

реалізація інноваційних проектів. 

7 

Тема 7. Від відтворювального до 

інноваційного типу розвитку.  
Пріоритети та програми науково-

технічного та інноваційного 

розвитку України. Поняття і види 

інноваційної діяльності. Потенціал 

розвитку високотехнологічних  і 

традиційних секторів економіки 

України. Фінансове забезпечення 

інноваційного розвитку. Інновації і 

розвиток суспільства. Інноваційна 

діяльність у системі держава-

університети-промисловість.  

Організаційно-технологічні форми 

інноваційної діяльності.  

1 1   20         

  ВСЬОГО 6 4   140         
  
  

5. Схема формування оцінки. 
  

5.1. Шкала відповідності оцінювання: 
 

Відмінно/Excellent 

Зараховано/Passed 

90-100 

Добре/Good 
82-89 
75-81 

Задовільно/Satisfactory 
64-74 
60-63 

Незадовільно/Fail Не зараховано/Fail 0-59 
  
 Форми та організація оцінювання:  
 Поточне оцінювання (денна форма навчання): 
  

Форма оцінювання 
Терміни 

оцінювання 

(тиждень) 

Максимальна кількість 

балів  
  

Оцінювання виконання, оформлення й 

захисту практичних робіт – 7 робіт 
3-19 

56 балів 
7 робіт х 8 б. = 56 б. 

Поточна перевірка знань за матеріалом тем, що 

були вивчені, та питаннями для самостійної 
10 

10 балів 
1 опитування х 10 б. = 10 



роботи – 1 тестування б. 

Контрольна робота 18 
14 балів 
1 робота х 14 балів = 14 

балів 
Оцінювання рівня виконання індивідуальних 

завдань (1 ао) 
12 

20 балів 
1 ао х 20 б. = 20 б. 

Максимальна кількість балів за поточне оцінювання* - 100 
 

 

Поточне оцінювання (заочна форма навчання): 
  

Форма оцінювання 
Терміни 

оцінювання 

(тиждень) 

Максимальна кількість 

балів  
  

Оцінювання виконання, оформлення й 

захисту практичних робіт – 5 робіт 
2-3 

55 балів 
5 робіт х 11 б. = 55 б. 

Співбесіда за матеріалом тем, що були 

вивчені, та питаннями для самостійної 

роботи – 1 опитування 
3 

25 балів 
1 опитування х 25 б. = 

25 б. 
Оцінювання рівня виконання індивідуальних 

завдань (1 ао) 
2-3 

20 балів 
1 ао х 20 б. = 20 б. 

Максимальна кількість балів за поточне оцінювання* - 100 
  
  
  
Підсумкове оцінювання (денна форма навчання): 
  

Форма оцінювання 
Терміни 

оцінювання 

(тиждень) 

Максимальна кількість 

балів 

Диференційований залік  
(за результатами поточного оцінювання) 

  
19 

  
100 

  
  
  
Підсумкове оцінювання (заочна форма навчання): 
  

Форма оцінювання 
Терміни 

оцінювання 

(тиждень) 

Максимальна кількість 

балів 

Диференційований залік  
(за результатами поточного оцінювання) 

За розкладом 100 

  



  
6. Методичне забезпечення 

Мультимедійне обладнання: проектор Epson EB-X 400 (2018 p.) з проекційним 

екраном, ноутбук HP 2HG, 2BES 250 6,6 15,6 FHD AG (2019 p.), комп'ютери (2019 р., 12 

шт.), HP Compaq 8000 Elite SFF PC (Intel(R) Core(TM) I3-2100). 

Програмне забезпечення: Microsoft Of ice 2010 (MS Word, Exсel, Access);Microsoft Visual 

Studio 2010, Total Commander, FAR manager, Adobe Reader, Avast -антівірус. MS Office 

365, MS Teams, MS Forms, MS PowerPoint, MS SharePoint, платформа Zoom 

 

7. Рекомендована література 
Основна: (Базова) 

1. Інноваційна Україна-2020. НАН України. К.2015.-336с.  
2. Гордієнко С.Г. Молодому науковцю коротко про необхідне: Науково-практичний 

посібник. – К.: КНТ, 2007. – 92 с. 
3. Грабченко А.І., Федорович В.О., Гаращенко Я.М. Методи наукових досліджень: Навч. 

Посібник. – Х.: НТУ «ХПІ», 2009. – 142 с. 
4. Ковальчук В. В. Основи наукових досліджень. Навчальний посібник. – К.: «Слово», 

2009. – 240 с. 
5. Конверський А.Є. Основи методології та організації наукових досліджень: Навч. посіб. 

для студ., курсантів, аспірантів та ад’юнктів / за ред. А.Є. Конверського. – К.: Центр 

учбової літератури, 2010. – 352 с. 
6. Краснобокий Ю.М. Словник-довідник науковця-початківця. – К.: Науковий світ, 2000. – 

83 с. 
7. Крушельницька О.В. Методологія та організація наукових досліджень: Навчальний 

посібник. – К.: Кондор, 2006. – 192 с. 
8. Філіпенко А. С. Основи наукових досліджень. Конспект лекцій. К.: Академвидав, 2004. 

– 207 с. 
9. Циппеліус Р. Юридична методологія / Переклад, адаптація, приклади з права України і 

список термінів Р.Корнута. – К.: Реферат, 2004. 
10. Цехмістрова Г. С. Основи наукових досліджень. Навчальний посібник. К.: «Слово», 

2003. – 235 с.  
11. Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-дослідницької 

діяльності: Підручник. – 6-є видання, перероблене і доповнене. – К.: Знання, 2011. – 311 с. 
12. Ковальчук В.В. Основи наукових досліджень.К.-Професіонал.2005.-240с. 
13. Мокін Б.І. , Мокін О.Б. Методологія та організація наукових досліджень. Навч. 

посібник. Винниця.2014.- 310с. 
14. Сидоренко В.К. Основи наукових досліджень. РНКЦ*ДІНІТ*.2000.-259с. 
 

Додаткова  
1. Артемчук Г.І., Курило В.М., Кочерган М.П. Методика організації науково-дослідної 

роботи: Навч. посібник для студентів та викладачів вищ. навч. закладів. – К.: Форум, 

2000. – 271 с. 
2. Клепко С.Ф. Наукова робота і управління знаннями: Навчальний посібник. – 

Полтава: ПОІППО, 2005. – 201 с. 
3. Стеченко Д.М., Чмир О.С. Методологія наукових досліджень. – К.: Знання, 2005. – 

309 с. 
   4. Запорожан В.М., Аряєв М.Л. Біоетика та біобезпека: Підручник / В.М. Запорожан, 

М.Л. Аряєв. — К.: Здоров'я, 2013. - 45 6 с.  
    5. Романчиков В.І. Основи наукових досліджень: Навч. посібник. – К.: ІЗМН, 1997. – 

244 с. 
6. Сидоренко В.К., Дмитренко П.К. Основи наукових досліджень: Навч. посібник. – К., 

2000. – 260 с. 
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8. Інформаційні ресурси 

1. Цифровий репозиторій Дніпровського національного університету 

імені Олеся Гончара http://repository.dnu.dp.ua  
2. Сайт кафедри біохімії та фізіології  https://www.biochemistry-

dnu.dp.ua/discypliny_navch_prog 
3. База наукових даних в галузі біомедичних наук MedLine.    

http:/www.web-books.com/MoBio/http://www.ncbi.nlm.nih.gov  
4. Електронний каталог національної бібліотеки ім. Вернадського (Київ). 

http://www.nbuv.gov.ua/e-resources/  
5. Інформація про академічну доброчесність. 

https://naqa.gov.ua/%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%bc%d1%9

6%d1%87%d0%bd%d0%b0-

%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%be%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%bd

%d1%96%d1%81%d1%82%d1%8c/ ‒  
6. Як опублікувати статтю в Scopus 

http://osvita.ua/vnz/69911/?fbclid=IwAR1QWumVZG_tiamf63DEZPbf3WXqIEh

vMc4m4LZDkr2YdXG3r8Wdv14DALI  
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Додаток (НМКД) 
Тематика практичних робіт 

здобувачів денної форми навчання 
  

Назви розділів і тем 
Кількість 
годин 

Розділ 1. Особливості наукових досліджень 6 

До теми 1. «Наука як система знань» 
Практична робота 1 «Основні положення Болонського маніфесту для втілення їх в 

Україні» 
До теми 2. «Наукове дослідження: види, форми, основні характеристики» 
Практична робота 2 «Науковий метод пізнання, як едифікатор визначення ефективності 

інноваційних досліджень» 
До теми 3. «Методологія наукової творчості та фізичних досліджень» 
Практична робота 3.«Особливості планування та реалізації досліджень в галузі 

біології 

  
  
2 
  
  
  
2 
  
2 

Розділ 2.  Стан і перспективи інноваційно-дослідницької діяльності в Україні  12 

До теми 4.  «Науковий стиль і наукові жанри».  
Практична робота 4. ««Науковий метод пізнання, як едифікатор визначення 

ефективності інноваційних досліджень» Порушення наукової етики» 
До теми 5. «Структура і зміст науково-дослідної роботи» 
Практична робота 5. «Основні науко-метричні бази, індекс цитування наукових 

статей, імпакт-фактор журналів. Визначення індексу Хірша». 
«Науковий метод пізнання, як едифікатор визначення ефективності інноваційних 

досліджень»  
До теми 7. «Від відтворювального до інноваційного типу розвитку». 
Практична робота 7. «Фінансове забезпечення інноваційного розвитку» 

  
  
2 
  
4 
  
  
  
4 
  
  
2 

Усього, годин 18 
  

Тематика практичних робіт 
здобувачів заочної форми навчання 

  

Назви розділів і тем 
Кількість 
годин 

Розділ 1. Особливості наукових досліджень 0,5 

До теми 3. «Методологія наукової творчості та фізичних досліджень» 
Практична робота 1.«Особливості планування та реалізації досліджень в галузі 

біології 
0,5 

Розділ 2.  Стан і перспективи інноваційно-дослідницької діяльності в 

Україні 
3,5 

До теми 4.  «Науковий стиль і наукові жанри».  
Практична робота 2. «Засади академічної доброчесності. Порушення 

наукової етики» 
0,5 

До теми 5. «Структура і зміст науково-дослідної роботи» 
Практична робота 3. «Визначення індексу Хірша». 

1 

До теми 6. «Загальна характеристика науково-дослідних стадій. 1 



Розробка інноваційних проектів.» 
Практична робота 4. «Розробка та реалізація інноваційних проектів у 

біології». 
 До теми 7. «Від відтворювального до інноваційного типу розвитку». 
Практична робота 5. «Фінансове забезпечення інноваційного розвитку» 

1 

Усього, годин 4 
  
  

Тематика самостійної роботи 
здобувачів денної форми навчання 

  

Тема самостійної роботи 
Кількість 

годин 
Розділ 1. Особливості наукових досліджень  40 

До теми 1. «Наука як система знань 
Сутність основних положень Великої Хартії Університетів 
Основні положення Болонського маніфесту. 
Європейський простір вищої освіти.  
Етапи наукової роботи 
Основні віхи розвитку біології.  
Особливості науки ХХ і ХХІ ст.  

20 
3 
2 
3 
3 
3 
3 
3 

До теми 2. «Наукове дослідження: види, форми, основні 

характеристики. 
Вибір теми наукового дослідження.  
Об’єкти і суб’єкти наукової діяльності.  
Співвідношення наукового направлення і наукової проблеми.  
Форми фінансової організації та управління наукою в Україні. 
 Співвідношення основних філософських наукових термінів. 

10 
  
2 
2 
2 
2 
2 

Тема 3. Методологія наукової творчості та фізичних досліджень. 
Методологія наукових біологічних досліджень, 
Методи емпіричних досліджень в біології.  
Рівні наукового методологічного аналізу 
Співвідношення метода і методології у природничих науках.  
Особливості природничих досліджень в галузі біології.   
Основні методи застосування теоретичних досліджень в практиці.  

10 
2 
2 
2 
2 
 

2 
 

Розділ 2  Науковий стиль та інноваційно-дослідницька діяльність науковця 56 

До теми 4.  Науковий стиль і наукові жанри. 
Особливості застосування наукової мови: стиль і науковий жанр.  

Застосування діалектичні методи досліджень. 
Сумісна відповідальність за порушення наукової етики.  
Підготовка кадрів вищої кваліфікації.  Наукові дослідження у ЗВО.   
Природничі міжнародні наукометричні бази  

10 
2 
2 
2 
2 
2 
  

До теми 5. Структура і зміст науково-дослідної роботи   
Організація управління наукою у вузах і дослідницьких закладах  
Науково‒дослідні заклади 
Вивчення джерел наукової інформації 
Недоліки індексу цитування наукових статей.  

10 
3 
2  
3 
2 

До теми 6. Загальна характеристика науково-дослідних стадій.  
Особливості виконання дисертаційних робіт 
Методичні проблеми наукових досліджень в біології 

20 
2 
2 



Наукова і науково-технічна експертиза на плагіат  
Вимоги до формулювання наукових висновків, як етап реалізації 

результатів дослідження.  
Форми відображення результатів наукового дослідження 
Порядок оформлення заявки на винахід і корисну модель.  
Види інноваційної діяльності. Інновації в Україні: стан і перспективи. 
  

3 
3 
 

3 
3 
4 

До теми 7. Від відтворювального до інноваційного типу розвитку.  
Історичні форми співвідношення суспільного відтворення та інновацій 
Потенціал і тенденції інноваційного розвитку високотехнологічних і 

традиційних секторів економіки біотехнологічного сектору 
Розбудова «зеленої» економіки як основа інноваційного розвитку 
Інформаційне забезпечення розвитку інноваційної сфери 
Індустріальні парки як інструмент розвитку інноваційної діяльності 
Міграційні процеси як чинник інноваційного розвитку 
Інновації у сфері соціальних послуг  

16 
2 
  
3 
2 
2 
2 
  
2 
3 

Разом 96 
  

 Форма контролю (елементи контролю): співбесіди, опитування, оцінювання 

аналітичних оглядів. 
  
  

Тематика самостійної роботи 
                                         здобувачів заочної форми навчання 

  

Тема самостійної роботи 
Кількість 

годин 
Розділ 1. Особливості наукових досліджень  60 

До теми 1. «Наука як система знань 
Сутність основних положень Великої Хартії Університетів 
Основні положення Болонського маніфесту. 
Європейський простір вищої освіти.  
Етапи наукової роботи 
Основні віхи розвитку біології.  
Особливості науки ХХ і ХХІ ст. 

20 
3 
3 
3 
4 
3 
4 
 

До теми 2. «Наукове дослідження: види, форми, основні 

характеристики. 
Вибір теми наукового дослідження.  
Об’єкти і суб’єкти наукової діяльності.  
Співвідношення наукового направлення і наукової проблеми.  
Форми фінансової організації та управління наукою в Україні. 
 Співвідношення основних філософських наукових термінів. 

20 
  
4 
4 
4 
4 
  
4 

До теми 3. Методологія наукової творчості та фізичних досліджень. 
Методологія наукових біологічних досліджень, 
Методи емпіричних досліджень в біології.  
Рівні наукового методологічного аналізу 
Співвідношення метода і методології у природничих науках.  
Особливості природничих досліджень в галузі біології.   
Основні методи застосування теоретичних досліджень в практиці. 

20 
3 
3 
3 
3 
4 
4  

Розділ 2 Науковий стиль та інноваційно-дослідницька діяльність науковця 80 



До теми 4. Науковий стиль і наукові жанри. 
Особливості застосування наукової мови: стиль і науковий жанр.  

Застосування діалектичні методи досліджень. 
Сумісна відповідальність за порушення наукової етики.  
Підготовка кадрів вищої кваліфікації.  Наукові дослідження у ЗВО.   
Природничі міжнародні наукометричні бази 

20 
4 
4 
4 
4 
4 
  

До теми 5. Структура і зміст науково-дослідної роботи   
Організація управління наукою у вузах і дослідницьких закладах  
Науково‒дослідні заклади 
Вивчення джерел наукової інформації 
Недоліки індексу цитування наукових статей. 

20 
6 
4  
6 
4 

  

До теми 6. Загальна характеристика науково-дослідних стадій. 
Особливості виконання дисертаційних робіт 
Методичні проблеми наукових досліджень в біології 
Наукова і науково-технічна експертиза на плагіат  
Вимоги до формулювання наукових висновків, як етап реалізації 

результатів дослідження.  
Форми відображення результатів наукового дослідження 
Порядок оформлення заявки на винахід і корисну модель.  
Види інноваційної діяльності. Інновації в Україні: стан і перспективи. 

20 
2 
2 
3 
  
3 
3 
  
3 
4 

До теми 7. Від відтворювального до інноваційного типу розвитку.  
Історичні форми співвідношення суспільного відтворення та інновацій 
Потенціал і тенденції інноваційного розвитку високотехнологічних і 

традиційних секторів економіки біотехнологічного сектору 
Розбудова «зеленої» економіки як основа інноваційного розвитку 
Інформаційне забезпечення розвитку інноваційної сфери 
Індустріальні парки як інструмент розвитку інноваційної діяльності 
Міграційні процеси як чинник інноваційного розвитку 
Інновації у сфері соціальних послуг в біотехнологічному спектрі 

20 
3 
3 
 
3 
3 
3 
2 
3 

Разом 140 
  

 Форма контролю (елементи контролю): оцінювання аналітичних оглядів та усних 

відповідей під час співбесіди. 
  

Теми аналітичних оглядів 

  
№ 
з/п 

Назва теми 

1 Фундаментальні положення Великої Хартії Університетів 
2 Основні положення Болонського маніфесту 1999р. 
3 Поняття науки. Мета, завдання, галузі біології 
4 Наукове дослідження: проблеми, гіпотеза, теорія 

5 
Наукове направлення, наукова проблема, обґрунтування теми 

наукового дослідження 

6 
Методи і методологія наукових досліджень. Методи емпіричних 

досліджень 
7 Індукція, дедукція, моделювання у науковому дослідженні  
8 Абстрагування, аналіз, синтез у науковому дослідженні 
9 Ідеалізація, формалізація, аксіоматичний метод у науковому 



дослідженні 
10 Обґрунтування теми власного наукового дослідження 
11 Особливості планування науково-дослідної роботи в біології 
12 Наукові результати та їх оприлюднення 
13 5 основних принципів етики наукового товариства 
14 Норми наукової етики. 
15 Порушення наукової етики 
16 Норми наукової етики при підготовці публікацій 

17 
Позитивні і негативні фактори індексу Хірша та імпакт-факторів 

наукових журналів 
18 Наукове відкриття, винахід, патент, корисна модель 

19 
Особливості оцінки економічної ефективності наукових 

досліджень в біології 
20 Поняття і види інноваційної діяльності 
21 Відтворювальний та інноваційний тип розвитку суспільства 

22 
Інноваційна діяльність у системі держава-університет-

промисловість 
23 Освітньо-кваліфікаційні чинники інноваційної діяльності 
24 Фінансове забезпечення інноваційної діяльності 
25 Інновації в України: стан і перспективи 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток (НМКД ) 
СТРАТЕГІЇ ВИКЛАДАЧА З ДИСЦИПЛІНИ 

“ІННОВАЦІЙНО-ДОСЛІДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВЦЯ” 
 

Навчальний результат курсу Якою є практика 

студента, щоб вони 

досягнули результату? 

Коли та як часто 

оцінюється їхній 

прогрес? 

В який спосіб студенти 

усвідомлюють зв'язок 

завдань курсу з 

очікуваними 

результатами? 

В який спосіб студенти 

будуть демонструвати 

очікувані результати 

курсів і як їх будуть 

оцінювати? 
ПР.03. Знати методики 

оптимальної організації часу 

для виконання поточних 

задач, проектів, календарних 

подій володіти механізмами 

для керування часом. 

Виконання вчасно 

завдань для самостійної 

роботи 

Під час здачі 

самостійних завдань 
Під час отримання 

завдання, виконання та 

консультацій 

Здача виконаних завдань 
 

Оцінювання результатів – 

в балах 

Пр.05 Вміти обґрунтовано 

обирати та ефективно 

використовувати сучасні 

освітні технології, методи і 

засоби навчання і виховання в 

професійній діяльності 

викладача ЗВО. 
 

Аудиторні заняття – 

дискусії, виконання 

практичних робіт та  

самостійної 

роботи,відвідування 

консультацій, доповідь 

на засіданні наукового 

гуртку, виступи на 

кафедральних семінарах, 

конференціях, під час 

викладацької практики. 

Упродовж аудиторних 

занять, після виконання 

самостійної роботи, на 

засіданні наукового 

гуртка,  наприкінці 

навчання в аспірантурі. 

Під час отримання 

завдання, виконання та 

консультацій з науковим 

керівником, роботи 

наукового гуртка, під час 

виконання наукового 

дослідження та його 

обговорення, під час 

презентації власних 

досліджень на 

кафедральних семінарах, 

конференціях, під час 

викладацької практики, 

наприкінці навчання в 

аспірантурі. 

Виконати завдання до 

практичних робіт: 
Скласти план-схему 

основних положень 

Болонського маніфесту для 

втілення їх в Україні. 

Дослідити науковий метод 

пізнання, як едифікатор 

визначення ефективності 

інноваційних досліджень. 
Охарактеризувати 

особливості планування 

та реалізації природничих 

досліджень в галузі 

біології. 
Охарактеризувати засади 

академічної доброчесності 

та порушення наукової 



етики. Скласти карту-

схему основних науко-

метричних баз, індексів 

цитування наукових 

статей, імпакт-факторів 

журналів. Ознайомитись з 

показником ‒  індекс 

Хірша. 
Схематично показати 

етапи розробки та 

реалізації інноваційних 

проектів у біології.  
Описати моделі 

фінансового забезпечення 

інноваційного розвитку. 
Підготовка презентації на 

обрану тему, підготовка 

завдання для самостійного 

вивчення за даним 

питанням, а також під час 

презентації власних 

досліджень на 

кафедральних семінарах, 

конференціях, під час 

представлення 

дисертаційної роботи на 

науковому семінарі та під 

час захисту. 
Оцінювання: колегіальне, 

бальне 



ПР 11. Знати принципи 

науково-дослідної роботи, 

вміти визначати наукову 

проблему, формулювати 

тему, мету, завдання, об’єкт 

та предмет дослідження.  

Виконання завдань для 

самостійної роботи 
Під час здачі 

самостійних завдань 

  

ПР 12. Вміти підготувати та 

опублікувати наукову статтю. 
 

 

Аудиторні заняття – 

дискусії, пошук та аналіз 

наукової літератури за 

біологічною 

тематикою,відвідування 

консультацій, 

консультацій з науковим 

керівником. 

Під час консультацій з 

науковим керівником, 

роботи наукового 

гуртка, під час 

виконання наукового 

дослідження та його 

обговорення з науковим 

керівником 
 

 



 

 

МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

Використані методи під час аудиторних занять: розбір ділової пошти (необхідно 

ознайомитись з матеріалом, який запропонований  до конкретної лекції, та запропонувати 

послідовність його аудиторного  викладання. 
Після перегляду англомовного відеоролика сформувати по 5 запитань і надати 5 

відповідей.  
Контекстне навчання -  засвоєння знань шляхом виявлення зв’язків між конкретним 

знанням та його використанням: скласти карту-схему основних етапів життєвого циклу 

біосистеми; схематично показати роль середовища в житті системи. 
Проектна технологія – збір, розподіл та систематизація матеріалу за обраною темою в 

результаті якої складається проект – проблемна лекція- презентація. 
Критичне мислення - коротка презентація про можливості використати набутих знань з 

курсу при виконанні наукової роботи, підготовка завдання для самостійного вивчення за даним 

питанням з посиланням на літературу. 
Виконання завдання до практичних робіт. 
Оволодіння методами вивчення біологічних систем  – описання  методів. 

 

 

ДОДАТОК  (НМКД 4) 
ДО СТРУКТУРИ РЕЙТИНГОВОЇ СИСТЕМИ ОЦІНЮВАННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ЗАСОБИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПОЧАТКОВОГО, ПОТОЧНОГО, ПРОМІЖНОГО  ТА 

ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 
 

1. Початковий контроль рівня підготовки студентів до засвоєння курсу «Інноваційно-

дослідницька діяльність науковця» здійснюється шляхом перевірки їх знань з питань 

методології, які є базовими для вивчення  даного курсу,   використовується  усне 

опитування.  
2. Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних занять і включає 

перевірку знань, вмінь та контроль опанування студентами практичних навичок, які 

передбачені методичними розробками занять з відповідних тем, з використанням усного  

опитування та контрольне опитування. 
3. Проміжний  контроль здійснюється під час  перевірки самостійних завдань за 

критеріями, які, схвалені на засіданні методичної комісії кафедри експериментальної 

фізики.  
4. При визначенні загальної (підсумкової) оцінки враховуються результати поточного 

проміжного та підсумкового контролю. 
 

 

Критерії оцінювання (денна форма) 
 

Відповіді на 

практичних 

заняттях 
8 балів 

На кожному практичному занятті викладач  оцінює виконання завдання до 

практичних робіт 

Завдання 

для 

самостійної 

роботи 
10 балів 

Оцінюється рівень виконання завдань для самостійної роботи 
– коротка презентація, 
–складання  схем-карт; 
–порівняння  особливостей планування та реалізації досліджень в біології; 
–описання засад академічної доброчесності. 



2 

 

  

Контрольне 

опитування 
10 балів 

Оцінюється рівень відповіді на питання, їх обсяг, повнота, точність, 

обґрунтованість, логічність та послідовність викладу, культура мовлення. 
У разі невиконання завдання (відсутності виконаного завдання) на занятті 

студент одержує 0 балів; відповідно, після виконання завдання, кількість 

балів за нього визначається як (0+ оцінка виконання завдання) 

 

Критерії оцінювання (заочна форма) 
 

Відповіді на 

практичних 

заняттях 
11 балів 

На кожному практичному занятті викладач  оцінює виконання завдання до 

практичних робіт 

Завдання 

для 

самостійної 

роботи 
25 балів 

Оцінюється рівень виконання завдань для самостійної роботи 
–коротка презентація, 
–порівняння  методів дослідження, 
–складання  схем-карт, 
–описання засад академічної доброчесності. 

 

Критерії оцінювання контрольного опитування 
 

При оцінюванні враховується  
− характер засвоєння матеріалу: обсяг, повнота, правильність та точність знань, рівень  

осмислення, міцність засвоєння, систематизованість, навички та вміння засвоювати 

вивчене на практиці в типових та змінених ситуаціях; 
− якість відповіді: обґрунтованість, логічність, послідовність викладу, ступінь 

самостійності в судженнях, культура мовлення; 
− вміння узагальнювати, виокремлювати, порівнювати 
− якість виконання роботи. 

 

Критерії оцінювання відповідей на практичних заняттях 
 

 

При оцінюванні враховується  
− обсяг, повнота, правильність та точність  
− осмислення, систематизованість,  
− обґрунтованість, логічність, послідовність викладу, ступінь самостійності в 

судженнях, культура мовлення; 
− вміння узагальнювати, виокремлювати, порівнювати 
− якість виконання роботи . 
 

 

Відмінно 
− Повні відповіді на усі запитання 
− Уміння аналізувати відповідні положення, поняття, твердження; 
− Виклад матеріалу логічний, послідовний, лаконічний; 
− Застосування схем та графічних методів подання інформації у 

поєднанні з вербальним описом 
− Вміння аналізувати-узагальнювати-порівнювати. 
− Самостійне, творче, ініціативне застосування знань; 
− Поєднання повноти відповіді та лаконічності 
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− Достатня старанність і вправність застосування набутих знань. 
− Відмінна якість оформлення 

 

Добре 
− Повні відповіді усі запитання 
− Виклад матеріалу логічний, послідовний, лаконічний; 
− Самостійне репродуктивне застосування знань за вказівками 

викладача; 
− Старанність і вправність застосування набутих знань. 
− Добра якість оформлення 
 

Задовільно − Відповіді на більшість запитань 
− Механічність, фрагментарність відповідей 
− Порушення логіки та послідовності відповіді, недостатня 

самостійність мислення. 
− Задовільна якість оформлення 
 

 

Незадовільно 
− Відсутність виконання всіх завдань 
− Неповні відповіді на запитання 
− Фрагментарність відповідей; 
− Незадовільна якість оформлення 

 

Критерії оцінювання завдання для самостійної роботи (денна форма) 
 

0 балів  Завдання не виконано. 
0,5  бала  Завдання виконано неправильно або недбало. 
1,5 бала Виконана правильно частина завдання, використовується з конспектів. 
2 бала   Завдання виконане правильно, але є неточності з окремих питань. 
2,5 бала Завдання виконане правильно. 
3 бала Завдання виконане правильно, творчо. Правильно виконані додаткові завдання за 

власною ініціативою студента. 
 

Критерії оцінювання завдання для самостійної роботи (заочна форма) 
 

0 балів  Завдання не виконано. 
0,5  бала  Завдання виконано неправильно або недбало. 
1 бал Виконана правильно частина завдання, використовується з конспектів. 
1,5 бала   Завдання виконане правильно, але є неточності з окремих питань. 
1,75 бала Завдання виконане правильно. 
2 бала Завдання виконане правильно, творчо. Правильно виконані додаткові завдання за 

власною ініціативою студента. 
 

 

 

 

 


