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ВСТУП 

Програму обов’язкової навчальної дисципліни «Методологія та 

організація наукових досліджень в біології» складено відповідно до 

концепції освітньої діяльності в галузі 09 Біологія за спеціальністю  

091 – «Біологія» 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є сучасна методологія 

науки як дисципліна, сукупність методологічних засобів науки, система 

організації науково-дослідницької діяльності. 

Міждисциплінарні зв’язки: Навчальна дисципліна «Методологія та 

організація наукових досліджень в біології» згідно з навчальним планом 

належить до циклу дисциплін загальної підготовки, яка викладається на 1 

курсі аспірантури, та відноситься до обов’язкових курсів. 

Нормативна навчальна дисципліна «Методологія та організація 

наукових досліджень в біології» є складовою циклу професійної підготовки 

фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «доктор філософії» та є базовою 

для вивчення таких спеціальних дисциплін як «Cистемний підхід до 

оформлення наукових праць», «Організація та підготовка  дисертаційної 

роботи». 

Матеріал курсу слугує теоретичною основою для формування умінь та 

навичок, необхідних для оволодіння методологією та організацією наукового 

дослідження, формування системи знань про критерії науковості та вимоги, 

щодо організації та аргументації дослідження, аналізу його результатів.  



 

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1.1. Мета навчальної дисципліни: 

 оволодіння методологією та методами наукового дослідження, 

формування системи знань та вмінь, необхідних для самостійного 

виконання наукових досліджень 

 засвоїти поняття про науку та відомості про стан сучасної науки; 

 розуміти процеси наукової діяльності;  

 оволодіти методологічними та методичними основами наукового 

дослідження, зокрема, в галузі біології. 

Оволодіння програмою курсу сприяє виконанню аспірантами завдань з 

інших дисциплін, які передбачають наукові дослідження, узагальнення 

теоретичного матеріалу і розробку практичних рекомендацій щодо 

застосування результатів наукового дослідження. Матеріал курсу допоможе 

при аналізі інформаційних джерел, підготовці дисертаційної роботи, статей, 

доповідей на науково-практичних конференціях. 

1.2. Основні завдання навчальної дисципліни: 

 формування цілісних теоретичних уявлень про загальну методологію 

наукової творчості; 

 формулювання наукових знань з найбільш актуальних проблем педагогіки 

та психології, методологічних засад організації та проведення наукового 

дослідження; 

 розкриття специфіки наукового пізнання та формування філософського 

підходу до методології пізнавальної діяльності; 

 ознайомлення з сучасними методологічними концепціями; 

 підготовка до творчої фахової діяльності, формування у них практичних 

умінь і навичок здійснення дослідницького пошуку у вирішенні проблем 

виховання, навчання і розвитку особистості, проведення комплексного 

дослідження; 



 оволодіння понятійним апаратом і методикою виконання й оформлення 

науково-дослідної роботи та її захисту; 

 ознайомлення зі способами роботи з науково-технічною інформацією; 

 ознайомлення з загальними вимогами до наукових досліджень, основ їх 

планування, організації та виконання; 

 ознайомлення з вимогами до оформлення різних видів дослідницьких 

робіт; 

 оволодіти науковими методами отримання сучасних наукових знань та 

поглибити знання методів наукового дослідження; 

 засвоєння методів планування та проведення наукових досліджень, 

обробки й аналізу їхніх результатів, оформлення та представлення 

результатів дослідження; 

 забезпечити чітке розуміння аспірантами поняття про наукову 

діяльність;  

  створити можливості для вдосконалення та розвитку загального 

інтелектуального та культурного рівня аспірантів; 

 виявити загальнонаукові методи та прийоми дослідження; 

 засвоїти понятійно-термінологічний апарат наукової діяльності;  

 ознайомити зі станом наукової діяльності в Україні та світі;  

 ознайомити з електронними та Інтернет-ресурсами інформації;  

 засвоїти систему роботи з бібліотечно-бібліографічними джерелами 

інформації;  

 вивчити порядок оформлення наукового дослідження; 

 ознайомлення аспірантів з сучасними методологічними концепціями, з 

основами методології наукового пізнання та з методикою наукових 

досліджень; 

 формування цілісного уявлення про науково-дослідницький процес; 

 освоєння навиків формування і використання усвідомленої 

методологічної позиції наукового дослідження; 



 вдосконалення вмінь у пошуку, добору й опрацюванні наукової 

інформації, у точному формулюванні мети, задач і висновків дослідження. 

 -вдосконалення самостійної навчальної діяльності аспіранта; 

 активне включення аспірантів в науково-дослідну роботу. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми аспіранти після  

засвоєння навчальної дисципліни повинні:  

знати- 

 основи методології наукового пізнання;  

 концепції та моделі розвитку науки; 

 стан наукової діяльності в Україні та за кордоном у галузі діяльності 

аспіранта; 

 зміст основних категорій у галузі наукової діяльності; 

 основні категорії науково-пізнавальної діяльності; 

 методи та особливості емпіричного та теоретичного дослідження; 

 методологічні принципи, структуру, функції наукового знання; 

 особливості організації та проведення власного наукового дослідження; 

 стан наукової діяльності в Україні та за кордоном; 

 особливості проведення наукового дослідження; 

 методологію сучасного наукового дослідження в галузі біології;  

 сучасні методи дослідження в біології; 

 основні види і джерела наукової інформації; 

 загальні вимоги до оформлення наукового дослідження. 

 способи осмислення та критичного аналізу; 

 структуру та логіку наукового дослідження; 

вміти: 

 обґрунтовувати наукову проблему; 

 визначати методологічний апарат дослідження: мету та завдання 

дослідження, формулювати проблему, об'єкт, предмет, гіпотезу 

дослідження; 



 визначати наукову парадигму сучасних наукових теорій; 

  вибудовувати логіку наукового дослідження;  

 добирати інформаційні джерела наукових досліджень; 

 розробляти методику та план наукового дослідження; 

  обробляти результати дослідження, 

 здійснювати апробацію результатів наукових досліджень.  

 підготувати науковий текст до захисту та захистити його. 

володіти: 

 сучасними методами наукового дослідження у сфері досліджень; 

 способами осмислення та критичного аналізу наукової інформації; 

 навичками вибору методів проведення та раціонального планування 

наукових досліджень та аналізу їхніх результатів; 

 навичками роботи з науково-технічною інформацією. 

Компетентності, якими повинен оволодіти магістр 

В рамках даної дисципліни поглиблюються і розвиваються такі 

компетенції: 

 Загальні (універсальні) 

ЗК3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. Здатність 

до критичного аналізу, оцінки фактів, синтезу нових ідей на основі 

встановлених закономірностей у біоорганічній хімії.  

ЗК5. Здатність до проведення самостійних наукових досліджень. 

Набуття компетентностей  ініціювання та виконання наукових досліджень з 

біоорганічної хімії, які дають можливість систематизувати та переосмислити 

отримані знання з біології.  

ЗК6. Творчість. Здатність до генерування нових ідей, абстрактного 

мислення, досягнення наукових цілей, знаходження оптимальних рішення 

поточних завдань. 

ЗК10. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу науково-технічної 

інформації з відповідних джерел. 

ЗК13. Організаційні навички. Уміння ефективно організовувати 

науково-дослідницький процес, оптимізувати його час та ресурси, 

мотивувати до плідної роботи колег для досягнення поставлених цілей. 

 



 Спеціальні (фахові) 

СК5. Навички презентації результатів власного наукового дослідження 

та проведення дискусії в усній та письмовій формі. 

СК6. Здатність планувати та виконувати наукові проекти, складати 

пропозиції щодо фінансування наукових досліджень.  

 

2. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин/4 кредита 

ECTS. 

Модулі дисципліни і види занять. 

№ Модулі дисципліни 
Кількість 

кредитів 
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1. Поняття про науку 2 60 20 11 9 - 40  

2. 
Організація наукової 

діяльності. 
2 60 20 11 9 - 40  

 Разом 4 120 40 22 18 - 80 Екзамен 

 

Навчальна дисципліна містить два кредитні модулі: 

МОДУЛЬ 1. ПОНЯТТЯ ПРО НАУКУ. 

Тема 1. Об’єкт, предмет, зміст, завдання та структура курсу. 

Поняття про науку як форму суспільної свідомості. 

Об’єкт, предмет та завдання курсу «Методика та організація наукових 

досліджень».  

Поняття про науку. Значення науки для розвитку та організації 

суспільства. Визначення поняття «наука». Виникнення і розвиток наукового 

знання. Основні функції науки. Фундаментальні науки та їх значення. 

Прикладні науки.  

Структура і класифікація науки. Суть та особливості формування і 

розвитку природничих, гуманітарних та суспільних наук.  



Тема 2. Суть та структура наукового знання. Понятійно-

термінологічний апарат науки. 

Суть та структура наукового знання. Поняття теоретичного знання, 

передумови його виникнення, чинники розвитку. Значення теорії для 

розвитку науки та організації суспільства. 

Емпіричний рівень пізнання, його характерні риси та відмінності від 

теоретичного. Структура емпіричного знання, його взаємозв’язок  з теорією і 

практикою. 

Поняття суб’єкту, об’єкту і предмету наукового пізнання, їх 

особливості. Класифікація і характеристика об’єктів наукового пізнання, їх 

зв'язок із суб’єктом. Предмет наукового пізнання як певні боки, властивості 

об’єкту.  

Понятійно-термінологічний апарат науки. Суть наукового терміну, 

категорії, концепції, парадигми, закону, закономірності. Поняття гіпотези та 

наукового припущення. 

Тема 3.  Наукова організація дослідного процесу. 

Суть і структура дослідного процесу. 

Формування теоретичних уявлень про характер досліджень і рівень 

вивченості теми на основі літературного огляду. 

Аналіз існуючих вихідних даних наукового дослідження та 

можливостей їх застосування. Особливості використання загальнонаукових і 

спеціальних методів наукового дослідження та інтерпретації вихідної 

інформації. Складання конкретної методики наукового дослідження як 

системи загальних і спеціальних методів. 

Аналіз результатів застосування методики і підготовки висновків з 

проведеного наукового дослідження. Розробка рекомендацій щодо 

досягнення мети наукового дослідження та розв’язання поставлених завдань. 

Тема 4. Наукова організація дослідного процесу. 

Жанри творів наукового характеру: стаття, відгук, рецензія, анотація, 

доповідь. 



Особливості апробації результатів наукового дослідження. Підготовка 

тез доповідей та виступу на науково-практичних конференціях. Основні 

вимоги до підготовки і написання наукових статей, рефератів, монографій і 

дисертаційних робіт. 

Тема 5. Методологія і методи наукового дослідження. 

Поняття методології науки. Різниця між методологією, методикою та 

методами досліджень.  

Рівні методології науки: їх сутність, значення та характерні 

особливості. Поняття методу наукового дослідження. Загальнонаукові і 

емпіричні методи, їх класифікація, особливості використання та інтерпретації 

результатів. 

Основні методи: порівняльний, історичний, системний підхід, 

структурний аналіз, статистичні, логічні, моделювання, ―мозкової атаки‖, 

експертних оцінок тощо. Зв’язок методу і методики дослідження.  

Тема 6. Організація праці аспіранта під час проведення наукового 

дослідження. 

Поняття науково-дослідного процесу та особливостей його перебігу й 

організації. Стадії наукового дослідження. Вивчення основних чинників 

розвитку наукової діяльності, закономірностей і принципів її організації. 

Особливості організації та планування одноосібної та колективної 

наукової діяльності. Творча активність при проведенні наукових досліджень. 

Особливості організації наукової роботи на різних етапах: аналізу 

літературних джерел, вибору та осмислення об’єкту і предмету дослідження, 

отримання нових результатів, збору і узагальнення наукової інформації, 

підготовки висновків і рекомендацій. 

Складання плану і графіку наукової роботи. Дотримання раціонального 

режиму робочого дня. 



МОДУЛЬ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. 

Тема 7. Організація наукової діяльності в Україні. 

Законодавство України про наукову діяльність, вищу освіту, підготовку 

та  атестацію наукових кадрів. Інституціональна побудова науки. Академії 

наук. Історія та розвиток Національної академії наук України. Основні типи 

науково-дослідних установ. Побудова НАН України. Наукові школи. 

Інтеграція науки у світовому науково-технологічному просторі. 

Міжнародне співробітництво вчених. Фонди сприяння розвитку науки і 

техніки, наукові гранти, міжнародні науково-дослідницькі програми, 

стажування за кордоном. 

Система вищої освіти в Україні. Науково-педагогічна діяльність. 

Наукові ступені, вчені звання в Україні та за кордоном: сутність, значення, 

порядок присудження. 

Тема 8. Особливості наукового дослідження в галузі хімії. 

Особливості наукового дослідження в галузі хімії. 

Теоретико-методологічна база наукового дослідження. Пошук і 

обґрунтування наукової проблеми, визначення її актуальності, наукової 

новизни, вибір методики дослідження. Пріоритетні напрямки наукових 

досліджень у хімії.  

Тема 9. Основні проблемно-тематичні напрями аспірантського 

дослідження. 

Особливості пошуку, систематизації та використання інформації в 

Інтернет. Пошукові сервери. Електронні  Інтернет - бібліотеки.  Інтернет-

ресурси різних країн світу. Безпека використання Інтернет-ресурсів, ступінь 

їх достовірності, об’єктивності та інформативності. Посилання на Інтернет-

джерела.  

Тема 10. Пошук, систематизація та оформлення бібліографічних 

джерел інформації у наукових дослідженнях.  

Бібліографічні джерела інформації у наукових дослідженнях. Порядок 

пошуку  джерел. Робота з реферативними журналами, систематичним та 



алфавітним каталогами. Оформлення і систематизація бібліографічних 

посилань.  

Особливості складання списку літератури при проведенні наукового 

дослідження (монографій, багатотомних видань, збірників наукових праць, 

словників, енциклопедій, депонованих наукових праць, журналів, тез 

доповідей, авторефератів, дисертацій, авторських свідоцтв, патентів, 

каталогів, зарубіжних видань).  

Тема 11. Здійснення аспірантського дослідження. 

Організація наукової роботи аспірантів.  

Вибір теми дослідження. Складання плану дослідження. Аналіз 

літератури з обраної тематики. Проведення дослідження. Аналіз результатів і 

підготовка висновків з проведеного наукового дослідження. Розробка 

рекомендацій щодо досягнення мети наукового дослідження та розв’язання 

поставлених завдань. Основні форми впровадження результатів наукових 

досліджень. Критерії ефективності наукових досліджень. Особливості 

апробації результатів наукового дослідження. Підготовка тез доповідей та 

виступів на науково-практичних конференціях. Дискусія як форма апробації 

наукового дослідження. Порядок ведення наукової дискусії. 
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4. ФОРМА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ УСПІШНОСТІ 

НАВЧАННЯ: Екзамен. 

5. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ: 

Діагностика успішності навчання аспірантів під час проведення 

лекційних занять: 

 виконання письмових контрольних робіт по питаннях лекційного 

курсу; 

 усні екзаменаційні завдання. 

Діагностика успішності навчання аспірантів під час проведення 

практичних занять: 

 усне опитування; 

 участь в обговоренні дискусійних питань. 

Діагностика успішності навчання аспірантів під час виконання 

індивідуальних завдань: 

 підготовка реферату. 

 


