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Результати навчання: 

Знати: 
- роль теорії в пізнанні суті живого та співвідношення теорії систем і біології;  
- особливості постановки наукового експерименту та його завдання;  
- специфіку біологічного експерименту, його обгрунтування, постановку задач, 

формулювання мети, планування та поетапність дослідження; 
- класичні експериментальні дослідження в біології; 
- психологію наукової творчості; 
- основні вимоги до об’єкту дослідження та щодо контролю в експерименті і базові 

вимоги до нього; 
- про контрольні і дослідні групи піддослідних тварин та розрізняти поняття норми і 

патології; 
- принципові методи дослідження як складову компоненту наукового експерименту в 

біології, обмеженість сучасних методів в експерименті; 
- особливості роботи з різними видами тварин у віваріях, використання культур клітин, 

тканин та окремих організмів;  
- найбільш поширені прилади і обладнання для біологічних досліджень, а також мати 

уявлення щодо обладнання і апаратури загального призначення та приладів і апаратури 

для фізико-хімічних методів аналізу;  
- основні моменти аналізу отриманого фактичного матеріалу, написання наукової статті;  
- вимоги до розділів кваліфікаційних робіт, особливості впровадження результатів 

експериментальних досліджень в практику;  
- етапи впровадження – лабораторне, клінічне та виробниче випробування, оформлення 

винаходів, патентів та авторських свідоцтв;  
- вимоги й основні правила захисту кваліфікаційних  робіт; 
- академічна доброчесність та її порушення. 
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аудиторне 
Необхідні обов’язкові попередні та супутні навчальної дисципліни: 

  
  
  
  
 Анатомія 

Зміст навчальної дисципліни: Наука й наукові дослідження у сучасному світі. 

Методологія, методика і методи наукового дослідження. Сутність наукових досліджень, 

їхні особливості та класифікація. Інформаційне забезпечення наукового дослідження. 

Експеримент як метод наукового дослідження. Етичні та правові основи проведення 

біомедичних експериментів з використанням тварин та людини. Види кваліфікаційних 

робіт. Підготовка до захисту і захист кваліфікаційних робіт. Представлення наукових 



результатів. Форми впровадження результатів наукового дослідження. Організації 

самостійної роботи студентів. Провідні методологічні концепції ХХ ст.  
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Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота. 
Методи і критерії оцінювання: 
– поточний контроль: виконання самостійних робіт та індивідуальних завдань. 
– підсумковий контроль: залік. 
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