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Практична робота № 1 

НАУКА ТА ЇЇ РОЛЬ В РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА  

 Мета: закріпити теоретичний матеріал по темі, яка викладена в лекційних заняттях 

і обговорити явища і факти, які відносяться до даної теми. 

 В результаті засвоєння теми формуються компетенції: ЗК 1, ЗК3, ЗК4, ЗК5, ЗК6. 

 Форма проведення: тематична дискусія. 

 

Теоретичні відомості 

 

 Наука – сфера людської діяльності яка направлена на виробітку і теоретичну 

схематизацію теоретичних знань про дійсність. 

 Мета науки – це отримання знань про навколишній світ, завбачення процесів і 

явищ дійсності на основі законів, що відкриваються нею.  

 Основні задачі науки:  

1) відкриття законів природи, суспільства, мислення та пізнання;  

2) вибір, аналіз, узагальнення фактів;  

3) систематизація отриманих знань;  

4) пояснення суті явищ і процесів;  

5) прогнозування подій, явищ і процесів;  

6) встановлення направлення і форм практичного використання отриманих знань. 

 Правильність наукового знання визначається не тільки логікою, а перш за все 

обов’язковою його перевіркою на практиці. 

  Наука – це «мислення в поняттях». Складний характер має взаємозв’язок між 

наукою і філософією, як специфічними формами суспільної свідомості. Розвитку науки 

притаманний кумулятивний характер: на кожному історичному етапі вона сумує в 

концентрованому вигляді свої минулі досягнення, і кожний результат науки входить 

невід’ємною частиною в її загальний фонд. 

 Послідовність науки призводить до єдиної лінії її поступового розвитку і 

незворотному її характеру. Науку можна розглядати як систему, яка складається із теорії, 

методології, методики і техніки досягнень; практики впровадження отриманих 

результатів. Наука включає в себе такі елементи: об’єкт – це те, що вивчає конкретна 

наука, суб’єкт – конкретний науковий співробітник. Процес пізнання включає 

накопичення фактів, їх систематизацію і узагальнення. Важлива форма знання – постулати 

і аксіоми. Одним із найважливіших елементів у системі наукових знань є наукові закони, 

які відображають найбільш стійкі, об’єктивні внутрішні зв’язки в природі, суспільстві і 

мисленні. Найбільш високою формою узагальнення і систематизації знань є теорія.  

 Наукові дисципліни, які в своїй сукупності утворюють систему наук в цілому, 

умовно можна поділити на три великі групи (підсистеми) – природничі, суспільні і 

технічні, які різняться по своїм предметам і методам. По своєму відношенню до практики 

окремі науки прийнято розділяти на фундаментальні і прикладні. Як правило, 

фундаментальні науки випереджують в своєму розвитку прикладні, утворюючи для них 

теоретичну базу. Однією із проблем сучасної організації науки є встановлення міцних 
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планомірних взаємозв’язків і скорочення термінів руху в рамках циклу «фундаментальні 

дослідження – прикладні дослідження – розробки - впровадження». 

 

Питання для обговорення: 

1. Основні підходи до визначення поняття «наука». 

2. Особливі ознаки науки. 

3. Наука як складна багатокомпонентна система. 

4. Мета і задачі науки. 

5. Суб’єкт і об’єкт науки. 

6. Класифікація наук. 

7. Характерні особливості сучасної науки. Наука в Україні. 

8. Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність». 

9. Закон України «Про вищу освіту». 

 

Завдання для самостійної роботи  

1. Визначити особливості специфіки біотехнології, як науки. 

2. Проаналізувати мету і задачі біотехнології. 

3. Визначити, що є суб’єктом і об’єктом біотехнології. 

 

 

 

Практична робота №2 

НАУКОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЙОГО ЕТАПИ  

 Мета: закріпити теоретичний матеріал по темі, яка викладена в лекційних заняттях 

і обговорити явища і факти, які відносяться до даної теми. 

 В результаті засвоєння теми формуються компетенції: ЗК 1, ЗК2, СК2, СК12. 

 Форма проведення: тематична дискусія. 

 

Теоретичні відомості 

 

 Формою існування і розвитком науки являється наукове дослідження. Об’єктом 

наукового дослідження являються матеріальна або ідеальна системи, а предметом – 

структура системи, взаємодія її елементів, різноманітні властивості, закономірності 

розвитку. Наукові дослідження класифікуються по різних категоріям. Виділяють 

фундаментальні та прикладні наукові дослідження. По джерелу фінансування виділяють 

бюджетні, господарчо-договірні, нефінансовані. В науці виділяють емпіричний і 

теоретичний рівні дослідження. Елементами емпіричного знання являються факти, які 

отримують за допомогою спостережень і експериментів. Структурними компонентами 

теоретичного пізнання являються проблема, гіпотеза і теорія. Теорія являється найбільш 

високою формою узагальнення і систематизації знань. Структуру теорії утворюють 

поняття, судження, закони, наукові положення, вчення, ідеї і інші елементи. Структуру 

емпіричного рівня дослідження складають факти, емпіричні узагальнення і закони. Для 
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успіху наукового дослідження його необхідно правильно спланувати і виконувати в 

певній послідовності. Наукове дослідження має наступні етапи: підготовчий; проведення 

теоретичних і емпіричних досліджень; робота над рукописом і його оформлення; 

впровадження результатів наукового дослідження. 

Питання для обговорення: 

1. Визначення наукового дослідження. 

2. Мета і задачі наукових досліджень, їх класифікація. 

3. Основні вимоги, які висуваються до наукового дослідження. 

4. Форми і методи наукового дослідження. 

5. Теоретичний рівень дослідження і його основні елементи. 

6. Емпіричний рівень дослідження і його особливості. 

7. Етапи науково-дослідної роботи. Особливості при біотехнологічних дослідженнях. 

8. Організація науково-дослідної роботи в галузі біотехнології. 

 

Завдання для самостійної роботи  

1. Охарактеризувати основні групи методів, які використовуються в біотехнологічних 

дослідженнях: мікроскопічні, мікробіологічні, вірусологічні, біохімічні, імунологічні, 

молекулярні. 

2. Зробити доповідь-презентацію основних етапів своєї науково-дослідної роботи, яка 

стосується спеціальності Біотехнології та біоінженерія 

 

 

 

Практична робота №3 

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ НАУКОВОГО ЗНАННЯ  

 Мета: закріпити теоретичний матеріал по темі, яка викладена в лекційних заняттях 

і обговорити явища і факти, які відносяться до даної теми. 

 В результаті засвоєння теми формуються компетенції: ЗК 1, ЗК 2, СК 2, СК 12. 

 Форма проведення: тематична дискусія. 

 

Теоретичні відомості 

 

 В сучасній літературі методологія – це перш за все об’єкт, предмет, сукупність 

засобів, які необхідні для вирішення задач дослідження.  

 Метод наукового дослідження – це спосіб пізнання об’єктивної дійсності. До 

методів емпіричного рівня відносять спостереження, порівняння, тестування, 

експеримент, моделювання. До методів теоретичного рівня відносять аксіоматичний, 

гіпотетичний, загальнологічні методи (аналіз, синтез, індукція, дедукція, гомологія) і інші. 

Серед філософських методів найбільш відомими являються діалектичний і метафізичний. 

Всі загальнонаукові методи для аналізу розподіляють на три групи: загальнологічні; 

теоретичні і емпіричні. Загальнологічними методами являються аналіз, синтез, індукція, 
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дедукція і аналогія. До методів теоретичного рівня відносять аксіоматичний, 

гіпотетичний, формалізацію, абстрагування, узагальнення, метод системного аналізу. До 

методів емпіричного рівня відносять: спостереження, вимірювання, опис, рахунок, 

порівняння, експеримент, моделювання. Найбільш важливою складовою наукових 

досліджень являються експерименти. Це один із основних способів отримання наукових 

знань. Основною метою експерименту являються перевірка теоретичних положень, а 

також більш широке і глибоке вивчення теми наукового дослідження. Розрізняють 

експерименти природні та штучні. Експериментальні дослідження бувають лабораторні і 

виробничі. Метод моделювання – це вивчення явищ за допомогою моделей – один із 

основних в сучасних дослідженнях. 

 Розрізняють фізичне і математичне моделювання. При конструюванні моделі 

властивості і сам об’єкт зазвичай узагальнюють. Моделі можуть бути фізичні, 

математичні, натурні.  

 Для побудови найкращої моделі необхідно мати глибокі і всебічні знання не тільки 

по даній темі і суміжним наукам, а й добре знати практичні аспекти досліджуваної задачі. 

 

Питання для обговорення: 

1. Поняття методології наукового знання. 

2. Рівні методології. 

3. Метод, спосіб і методика. 

4. Загальнонаукова і філософська методологія: сутність, загальні принципи. 

5. Класифікація загальнонаукових методів пізнання. 

6. Логічні, теоретичні і емпіричні методи дослідження. 

7. Використання методологічних основ наукового знання в біотехнології. 

 

Завдання для самостійної роботи  

1. Визначити, які з логічних, теоретичних і емпіричних методів дослідження 

використовуються в біотехнології. Навести приклади. 

2. Застосування метода моделювання в сучасних біотехнологічних дослідженнях. 

 

 

 

Практична робота №4 

 

ВИБІР НАПРАВЛЕННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ В БІОТЕХНОЛОГІЇ. 

ПЛАНУВАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ  

 Мета: закріпити теоретичний матеріал по темі, яка викладена в лекційних заняттях 

і обговорити явища і факти, які відносяться до даної теми.  

 В результаті засвоєння теми формуються компетенції: ЗК 1, ЗК5, СК2, СК12. 

 Форма проведення: тематична дискусія. 
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Теоретичні відомості 

 

 Підготовчим етапом науково-дослідної роботи являється вибір теми наукового 

дослідження. 

 Тема науково-дослідної роботи може бути віднесена до певного наукового 

спрямування або до наукової проблеми. Структурними одиницями наукового 

спрямування є комплексні проблеми, теми і питання. Комплексна проблема включає в 

себе декілька проблем. Наукова проблема – це сукупність складних теоретичних або 

практичних задач, сукупність тем науково-дослідної роботи. Проблема складається із ряду 

тем. Тема – це наукова задача, яка об’єднує певну область наукового дослідження. Вона 

базується на дослідницьких питання. Теми можуть бути теоретичними, практичними і 

змішаними. Постановка (вибір) проблем або тем являється важкою відповідальною 

задачею, включає в себе ряд етапів:  

1) перший етап – формулювання проблем; 

2) другий етап включає в себе розробку структури проблеми; 

3) на третьому етапі встановлюють актуальність проблеми, тобто її цінність на даному 

етапі для науки.  

 Інколи вибрати тему буває складніше, ніж провести саме дослідження. До теми 

висуваються ряд вимог: тема повинна бути актуальною, це одне із основних; тема повинна 

вирішувати нову наукову задачу; тема повинна бути економічно ефективною.  

 Планування науково-дослідної роботи має велике значення для її раціональної 

організації. В науково-дослідних і учбових закладах за темами науково-дослідних робіт 

складають робочі програми і плани – графіки їх виконання. Формулювання проблеми 

(теми) – це визначення задачі, яка потребує рішення. Визначення об’єкта і предмета 

дослідження являється важливим методологічним етапом науково-дослідної роботи.  

 Об’єкт дослідження – це те явище (процес), яке містить протиріччя і породжує 

проблемну ситуацію.  

 Предмет дослідження – це найбільш значущі з точки зору практики і теорії 

властивості, сторони, особливості об’єкта, які належать вивченню. 

 Мета дослідження – це загальна його направленість на кінцевий результат. Задачі 

дослідження – це те, що потребує рішення в процесі дослідження, питання, на які повинна 

бути отримана відповідь. 

  Інтерпретація основних понять – це роз’яснення значення основних понять. Існує 

теоретична і емпірична інтерпретація понять. Гіпотеза, яка висувається  до пояснення 

будь-яких фактів, явищ і процесів, являється важливим інструментом успішного 

вирішення дослідних задач. Програма дослідження може бути орієнтована на одну або 

декілька гіпотез. 

 Основною сумісного аналізу теоретичних і експериментальних досліджень 

являється співставлення висунутої робочої гіпотези з експериментальними даними 

спостереження. 

  В результаті теоретично-експериментального аналізу можуть виникнути три 

випадки:  

1) встановлене повне співпадіння робочої гіпотези з результатами експерименту; 



9 

 

2) експериментальні дані частково підтверджують положення робочої гіпотези і в тій або 

іншій її частині суперечать їй. 

3) робоча гіпотеза не підтверджується експериментом. Тоді її аналізують і повністю 

переглядають. Після аналізу приймають остаточне рішення, яке формулюють як 

заключення, висновки. Зазвичай по одній темі не рекомендується складати багато 

висновків ( не більш 5-10).   

Питання для обговорення: 

1. Формування теми наукового дослідження. 

2. Критерії, які висуваються до теми наукового дослідження. 

3. Постановка проблеми дослідження, його етапи. 

4. Визначення мети і завдань дослідження. 

5. Планування наукового дослідження: робоча програма та її структура. 

6. Суб’єкт і об’єкт наукового дослідження. 

7. Аналіз теоретично-експериментальних досліджень. 

8. Формування висновків. 

 

Завдання для самостійної роботи  

1. Скласти блок-схему своєї науково-дослідної роботи (свого наукового дослідження). 

 

 

 

Практична робота №5 

НАУКОВА ІНФОРМАЦІЯ: ПОШУК, НАКОПИЧЕННЯ, ОБРОБКА  

 Мета: закріпити теоретичний матеріал по темі, яка викладена в лекційних заняттях 

і обговорити явища і факти, які відносяться до даної теми. 

 В результаті засвоєння теми формуються компетенції: ЗК 2, СК2. 

 Форма проведення: тематична дискусія, доповідь-презентація. 

 

Теоретичні відомості 

 

 Характерною рисою розвитку сучасної науки являється бурний потік нових 

наукових даних які отримують в результаті досліджень. Інформація має властивість 

«старіти», тому знайти нове, передове в рішенні даної теми – складна задача.  

 Наукова інформація – це логічна інформація, яка отримується в процесі пізнання і 

адекватно відображає закономірності об’єктивного світу і використовується в суспільно-

історичній практиці.  

 Джерело наукової інформації – документ, який містить будь-яке повідомлення.  

 Наукове видання – це документ, який містить результати теоретичних і/або 

експериментальних досліджень. Наукові видання поділяють на наступні види: 

монографія, автореферат, дисертація, збірка наукових трудів, матеріали наукової 

конференції та інші. 
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 Наукові видання – це видання, яке містить систематизовані відомості наукового 

або прикладного характеру, яке викладене в формі для вивчення і навчання. До 

навчальних видань відносяться: підручних, навчальний посібник, навчально-методичний 

посібник та інші. 

 Інформаційне видання – видання, яке містить систематизовані відомості про 

опубліковані або неопубліковані документи або результат аналізу відомостей, які 

представлені в вихідних джерелах. Інформаційні видання можуть бути бібліографічні, 

реферативні, обзорні. Видання можуть бути періодичні, неперіодичні. Неперіодичні: 

книги, брошури. Періодичні – газети, журнали, альманахи, бюлетні. При пошуку 

необхідних відомостей треба чітко уявляти, де їх можна знайти і які можливості в цьому 

відношенні мають організація, котрі існують для даної цілі – бібліотеки і органи наукової 

інформації. В першу чергу це бібліотеки наукові і спеціальні, які обслуговують вчених, 

викладачів і спеціалістів різного профілю. 

 

Питання для обговорення: 

1. Визначення понять «інформація» і «наукова інформація». 

2. Властивості інформації. Основні вимоги, які висуваються до наукової інформації. 

3. Джерела наукової інформації і їх класифікація. 

4. Робота в інтернеті та з сучасною вітчизняною та закордонною літературою. 

5. Основні умови роботи з науковою літературою: вивчення основ бібліографії, її 

термінології.  

6. Основні прийоми при читанні наукової літератури: загальне ознайомлення зі статтею, 

складання конспекту прочитаного, повторне читання матеріалу і співставлення з іншими 

джерелами інформації, обдумування прочитаного матеріалу, критична його оцінка, записи 

своїх думок з приводу нової інформації. 

 

Завдання для самостійної роботи  

Зробити доповідь-презентацію стосовно огляду літературних джерел зі своєї наукової 

тематики. 

 

 

 

Практична робота №6 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ТВОРЧІСТЬ І ЇЇ ПРАВОВА ОХОРОНА  

 Мета: закріпити теоретичний матеріал по темі, яка викладена в лекційних заняттях 

і обговорити явища і факти, які відносяться до даної теми. 

 В результаті засвоєння теми формуються компетенції: CК 1, СК12. 

 Форма проведення: тематична дискусія. 
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Теоретичні відомості 

 

 Однією із основних складових науково-технічного прогресу являється такі поняття 

як «винахід», «корисна модель», «промислові зразки».  

 Під патентом розуміють документ, який видається компетентним державним 

органом на певний термін і засвідчує авторство на винахід. 

 Автором винаходу являється фізична особа, творчою працею якого вони створені. 

Якщо в створені винаходу, корисної моделі приймало участь декілька фізичних осіб, то 

всі вони вважаються його авторами. 

 Патент на винахід, корисну модель, промисловий зразок і право на його отримання 

переходять по спадку. Кількість запатентованих об’єктів напряму пов’язано з прибутком. 

Патентні дослідження являються тим інструментом, за допомогою якого керівники 

підприємств можуть оцінювати і прогнозувати розвиток ситуації навколо науково-

технічних нововведень. 

 Інтелектуальна власність – це власність на результати інтелектуальної діяльності, 

інтелектуальний продукт, який входить в сукупність об’єктів авторського і винахідного 

права. 

 Авторське право розповсюджується на твори науки, літератури і мистецтва, які 

являються результатом творчої діяльності незалежно від призначення і гідності творів, а 

також від засобу їх вираження. Авторське право не розповсюджується на ідеї, методи, 

процеси, системи, концепції, принципи, відкриття, факти. Авторське право на твір не 

пов’язано з правом власності на матеріальний об’єкт, в якому твір виражено. 

Питання для обговорення: 

1. Патенті дослідження, їх особливості. 

2. Винахід, корисна модель, промислові зразки. 

3. Послідовність роботи при проведенні патентних досліджень в біотехнології. 

4. Інтелектуальна власність і її захист. 

5.Концепції академічної чесності і перспективи її реалізації 

6. Положення про плагіат в ДНУ. 

 

Завдання для самостійної роботи  

1. Сформулювати основні вимоги до виконання авторських і суміжних (дотримання) прав 

авторів. 

2. Визначити основні напрями академічної доброчесності. 

 

 

Практична робота №7 

ВПРОВАДЖЕННЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ЇХ ЕФЕКТИВНІСТЬ  

 Мета: закріпити теоретичний матеріал по темі, яка викладена в лекційних заняттях 

і обговорити явища і факти, які відносяться до даної теми. 

 В результаті засвоєння теми формуються компетенції: ЗК 1, ЗК5, ЗК6, СК12. 
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 Форма проведення: тематична дискусія. 

 

Теоретичні відомості 

 

 Впровадження наукових досліджень у виробництво – заключний етап науково-

дослідних робіт. 

 Впровадження – це досягнення практичного використання прогресивних ідей, 

винаходів, результатів наукових досліджень. Замовниками на виконання науково-

дослідної роботи можуть бути технічні відділи міністерств, управління, підприємства, 

науково-дослідні інститути. Процес впровадження складається із двох етапів: дослідно-

виробничого впровадження і серійного впровадження (впровадження досягнень науки, 

нової техніки, нової технології). 

 Під економічною ефективністю наукових досліджень розуміють зниження витрат 

суспільної і живої праці на виробництво продукції у тій галузі, де запроваджують 

закінчені науково-дослідні роботи. 

 Основні види ефективності наукових досліджень: 

1) економічна ефективність – ріст національного прибутку, підвищення якості продукції, 

продуктивності праці, зниження витрат на наукові дослідження; 

2) соціально-економічна ефективність – поліпшення санітарно-гігієнічних умов праці, 

охорона навколишнього середовища; 

3) престиж вітчизняної науки; 

4) зміцнення обороноздатності країни. 

Наука являється найбільш ефективною сферою капіталовкладень. За даними іноземних 

економістів на один долар витрат на науку прибуток в рік складає 4-7 доларів. На 

ефективність науково-дослідної праці прямо впливає оперативність наукових видань перш 

за все періодичних. Відомо, що темпи росту інструментальної озброєності сучасної науки 

повинні приблизно в 2,5-3 рази перевищувати темпи росту кількості робітників в цій 

сфері. 

  Сучасні наукові прилади морально зношуються швидко, що за 4-5 років, як 

правило безнадійно застарівають. Раціонально купувати приладів менше, але самих 

досконалих і завантажувати їх максимально, а через 2-3 роки інтенсивної експлуатації 

заміняти новими, більш сучасними. Фундаментальні теоретичні дослідження тяжко 

оцінити кількісними критеріями ефективності. Ефективність прикладних досліджень 

оцінити більш просто. В цьому випадку застосовують різні кількісні критерії. Про 

ефективність любих досліджень можливо судити тільки після їх закінчення і 

впровадження, тобто коли вони починають давати віддачу для народного господарства. 

Ефективність роботи наукового співробітника оцінюють різними критеріями: 

публікаційним, економічним, цитованістю робіт. 

 Економічний ефект від впровадження – основний показник ефективності наукових 

досліджень – залежить від витрат на впровадження, об’єму впровадження, термінів 

засвоєння нової техніки і цілого ряду інших факторів. Існує три види економічного 

ефекта: попередній, очікуваний та фактичний. 

 Попередній економічний ефект установлюють при обґрунтуванні теми наукового 

дослідження і включення її в план робіт. Очікуваний економічний ефект розраховують в 
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процесі виконання науково-дослідної роботи. Фактичний економічний ефект визначається 

після впровадження наукових розробок у виробництво, але не раніше, ніж через рік. 

Найбільш достовірним критерієм економічної ефективності наукових досліджень 

являється фактична економія від впровадження. 

Питання для обговорення: 

1. Процес впровадження науково-дослідної роботи і його етапи. 

2. Ефективність наукових досліджень, основні її види. 

3. Економічний ефект від впровадження науково-дослідних робіт в біотехнології. 

4. Оцінка ефективності досліджень. 

 

Завдання для самостійної роботи  

1. Сформулювати основні принципи визначення ефективності результатів науково-

дослідної роботи. 

2. Скласти блок-схему впровадження в виробництва будь-якого на вибір 

біотехнологічного продукту. 
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МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 Мета самостійної роботи: сформувати у студентів навички і вміння самостійної 

наукової і інформаційно-аналітичної роботи. 

 В результаті виконання самостійної роботи студенти повинні навчитись – 

самостійно виявляти перспективні направлення наукових досліджень, обґрунтувати 

актуальність, теоретичне і практичне значення проблеми, формувати гіпотези, проводити 

емпіричні дослідження, аналізувати і інтерпретувати отримані результати. Самостійна 

робота по даній дисципліні виконується з метою закріплення і отримання знань, які 

отримуються при вивченні теоретичного матеріалу і виконанні практичних робіт. 

 

 

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО СКЛАД САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

 Самостійна робота здійснюється методом індивідуального вивчення кожним 

студентом певних розділів робочої програми, навчальної програми з використанням 

рекомендованої літератури та консультаціями викладача. 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА ВИКОНУЄТЬСЯ ЗА ТАКИМИ РОЗДІЛАМИ: 

1. Вивчення певних теоретичних питань, які відповідають темам лекцій, але не входять до 

них: 

Тема 1: Досягнення біотехнології на службі людини. 

Тема 2: Характеристика логічних, організаційних і технічних методів при використанні 

науково-дослідницької роботи.  

Тема 3: Кількісні та якісні методи емпіричного дослідження. 

Тема 4: Виконання науково-дослідної роботи за д/б та г/д фінансуванням в біотехнології. 

Тема 5: Переоцінка ролі фундаментальних теорій у нелінійному природознавстві. 

Тема 6: Методологічні проблеми пізнання живого. 

Тема 7: Система наукових ступенів і звань в Україні та інших країнах світу. 

Тема 8: Методи аналізу: корелятивний, регресивний, нумеричний. 

Тема 9: Застосування сучасних мікробіологічних і біохімічних методів дослідження при 

виконанні НДР в галузі біотехнології. 

Тема 10: Інтернет і можливості його застосування при аналізі літературного огляду з 

тематики, яка вивчається. Статистичні показники для характеристики сукупностей. 

Сукупність та варіаційний ряд. 

Тема 11: Поняття наукового співавторства та наукової комунікації. 

2. Виконання завдань, які виносяться на практичні заняття, згідно з методичними 

вказівками (Практичні роботи №1 - №7). 

3. Написання аналітичного огляду. Кожен студент складає аналітичний огляд 

літературних джерел згідно своєї теми магістерської роботи. 
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