
Основи наукових досліджень 

 

Тип дисципліни: 

вибіркова 

Семестр: 

сьомий 

Обсяг дисципліни: 

загальна кількість годин – 90(кредитів ЄКТС – 3), аудиторні години: лекції – 32, практичні – 

16. 

Лектори: 

канд. с.– г.  наук, доцент  Скробач Т.Б. 

Результати навчання: 

‒ знати концептуально-теоретичні засади науки та вміти пояснювати емпіричні та теоретичні   

методи досліджень; 

‒ з’ясовувати соціальне значення наукових досліджень загалом;  

‒ вміти користуватися науковою і технічною інформацією та володіти прийомами 

викладення наукових матеріалів,технікою композиції наукової роботи та рубрикації її тексту;  

‒ володіти критеріями оцінки наукової роботи під час її захисту, визначати проблему, напрям 

та задачі екологічного наукового дослідження; користуватися бібліографічними джерелами, 

аналізувати та систематизувати екологічну інформацію; володіти основними методами збору 

екологічної інформації;  

‒ організувати наукове дослідження у галузі екології;  

‒ володіти вимогами щодо оформлення результатів експерименту, способами їх 

статистичного обчислення та представлення; складати за вимогами бібліографічний опис 

робити посилання на його джерела;  

‒ оформлювати за чинними в Україні вимогами студентські науково-дослідні роботи з 

екології – реферати, курсові,бакалаврські та магістерські роботи;  

‒ складати рецензії та відгуки на наукові роботи 

Спосіб навчання: 

аудиторне. 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: 

‒ фізика,  

‒ філософія,  

‒ математика,  

‒ українська мова, 

‒інформатика і системологія,  

‒ вступ до фаху,  

‒ урбо- та техноекологія,  

‒ моніторинг довкілля,  

‒ ландшафтна екологія з основами ландшафтознавства,  

‒ загальна екологія. 

Зміст навчальної дисципліни: 

Наукознавство. Місце науки у системі соціальних інституцій людського суспільства. 

Структура науки та сучасна класифікація наукових галузей. Місце сучасної екології у 

структурі наук. Тенденції розвитку екологічної науки. Соціальні функції науки загалом 

екології зокрема. Наука і релігія. Морально етичні аспекти сучасної науки. Історичні етапи 

розвитку науки. Значення університетів для розвитку науки. Науково-технічна революція та 

екологічна наука. Становлення і розвиток вітчизняної науки. Наукові заклади України. 

Українська екологічна школа. Методологія наукових досліджень. Наукова творчість. 

Системний підхід – парадигма сучасної науки. Визначення системи, її ознаки і принципи. 

Методологічні основи системного дослідження в екології. Методичне обґрунтування вибору 

об’єктів в екології. Принципи, технологія та організація наукової творчості. Наукові твори. 

Особливості екологічних досліджень. Роль науково-технічної інформації у наукових 

дослідженнях. Первинна та вторинна інформація. Бібліографія. Довідники, енциклопедії та 



огляди. Патентна інформація. Пошук інформації. Автоматизований пошук літератури. 

Робота над літературними джерелами. Державна система науково-технічної інформації. 

Універсальна десяткова класифікація (УДК). Біометрія, як наука про статистичний аналіз 

масових явищ у біологічних об’єктах. Поняття про спостереження. Ознаки, їх види і точність 

вимірювання. Вибірковий і суцільний способи дослідження. Статистична обробка 

результатів наукових досліджень. Основні вимоги до оформлення наукових робіт. Захист 

наукових робіт. Підготовка до захисту наукової роботи. Рецензування науково-дослідних 

робіт. Процедура прилюдного захисту наукових робіт. Форми та способи представлення 

результатів досліджень під час захисту.  
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Форми та методи навчання:лекції, практичні заняття, самостійна робота. 

Методи і критерії оцінювання:  

поточний контроль: виконання практичних робіт, виконання контрольних робіт; 

підсумковий контроль: залік. 

100-бальна шкала оцінювання. 

Мова навчання: 

українська. 

Кафедра: 

екології та географії. 


