РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового)
рівня вищої освіти – доктора філософії – спеціальності
091 «Біологія»
ІІ.3. «Науковий семінар»
Компетентність застосовувати сучасні досягнення у біологічних дослідженнях для
продукування наукових завдань;
Здатність використовувати сучасні наукові підходи при вирішенні теоретичних і
практичних проблем фітобіології; використовувати знання з основних напрямків наукових
досліджень в сучасній флористиці, фітоморфології, фітоценології, популяційній біології,
фітосозології, систематиці водоростей, рослин та грибів; застосовувати сучасні підходи до
планування та проведення експериментальних досліджень в сучасній біохімії, фізіології та
клітинній біології рослин; використовувати професійно профільовані знання в галузі
біології для дослідження біологічних об’єктів, процесів і явищ.
Знання основних напрямків наукових досліджень у сучасній фітобіології, методологічних
принципів та підходів до вибору теми, об’єкта та завдань наукової роботи у систематиці,
флористиці, фітоморфології, фітоценології, популяційній біології, водоростей, рослин та
грибів; наукових досліджень в сучасній біохімії, фізіології та клітинній біології рослин.
Уміння орієнтуватися у основних теоретичних та методологічних досягненнях сучасної
біології;основних наукових проблемах, які вирішуються в країні та регіоні;ефективно
планувати та проводити вивчення механізмів і закономірностей всіх проявів
життєдіяльності рослин, використовуючи для вивчення й пояснення цих проявів методи й
поняття фізики, хімії, математики й кібернетики; на основі відомостей про закономірності
у перебігу фізіологічних процесів, передбачати їх зміни за різних умов життєдіяльності та
моделювати фізіологічні процеси у бажаному напрямку.
НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ
І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
1-й семестр
№
Назва дисципліни
ІІ.3.

Науковий семінар

Екзамен/
залік

Лекції

Залік

Кількість годин
ЛабораПракт./ Самост.робота
торні
семін.
–
10
20

Тема 1. Наука як основний спосіб раціонального пізнання світу. Науково-технічний
прогрес та роль інновацій у сучасному світі. (2 год.).
Тема 2. Зародження та розвиток наукового методу пізнання. (2 год.).
Тема 3. Основні риси наукового методу та раціонального наукового мислення. (2 год.).
Тема 4. Наука та псевдонаука. Сигнальні індикатори псевдонауки. (2 год.).
Тема 5. Наукова етика. Міжнародні етичні стандарти наукового дослідження. Етичний
кодекс ученого України. (2 год.).
2-й семестр
№
Назва дисципліни
ІІ.3.

Науковий семінар

Екзамен/
залік
Залік

Лекції

Кількість годин
ЛабораПракт./ Самост.робота
торні
семін.
–
10
20

Тема 6. Основні етапи й складові наукового дослідження: огляд (2 год.).
Тема 7. Постановка наукової проблеми, визначення мети та завдань (2 год.).
Тема 8. Попереднє вивчення проблеми, планування дослідження, огляд та аналіз наявних
даних (2 год.).
Тема 9. Формулювання гіпотези (2 год.).
Тема 10. Способи експериментальної перевірки гіпотез (2год.).

3-й семестр
№
Назва дисципліни
ІІ.3.

Науковий семінар

Екзамен/
залік

Лекції

Залік

Кількість годин
ЛабораПракт./ Самост. робота
торні
семін.
–
10
20

Тема 11. Аналіз отриманих даних, оцінка їхньої достовірності (2 год.).
Тема 12. Формулювання висновків, оцінка підтвердження, часткового підтвердження або
спростовувати гіпотези (2 год.).
Тема 13. Оформлення і представлення результатів наукового дослідження: загальні
принципи (2 год.).
Тема 14. Виявлення недоліків дослідження, їх усунення, планування перспективних
досліджень. (2 год.).
Тема 15. Особливості застосування наукового методу у різних галузях науки (2год.).
4-й семестр
№
Назва дисципліни
ІІ.3.

Науковий семінар

Екзамен/
залік

Лекції

Залік

Кількість годин
ЛабораПракт./ Самост. робота
торні
семін.
–
10
20

Тема 16. Пошук та використання джерел наукової інформації: загальні принципи (2 год.).
Тема 17. Особливості пошуку та використання електронних джерел наукової інформації
(2 год.).
Тема 18. Пошук та використання джерел наукової інформації на етапах постановки та
попереднього аналізу проблеми (2 год.).
Тема 19 Пошук та використання джерел наукової інформації на етапах від опрацювання
методів до представлення результатів (2 год.).
Тема 20. Стандарти цитування джерел та оформлення списків наукових джерел (2год.).
5-й семестр
№
Назва дисципліни
з/п

Екзамен/
залік

ІІ.3.

Залік

Науковий семінар

Лекції

Кількість годин
ЛабораПракт./ Самост. робота
торні
семін.
–
10
20

Тема 21. Оформлення результатів наукових досліджень: загальні принципи (2 год.).
Тема 22. Підготовка публікацій: оцінка та вибір періодичних та інших видань. Рейтинги
видань. (2 год.).
Тема 23. Підготовка публікацій: структура, формат, цитування джерел (2 год.).
Тема 24 Підготовка публікацій: рецензування та редакційний процес (2 год.).
Тема 25. Принципи та правила поширення наукових публікацій: відкритий доступ,
авторські та видавничі права. (2год.).
6-й семестр
№
Назва дисципліни
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ІІ.3.
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Науковий семінар
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ЛабораПракт./ Самост. робота
торні
семін.
–
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Тема 26. Представлення результатів наукових досліджень на наукових зібраннях: загальні
принципи (2 год.).
Тема 27. Особливості різних видів наукових зібрань: семінари, круглі столи, конференції
тощо (2 год.).
Тема 28. Підготовка матеріалів для наукових зібрань: тези доповідей, доповіді, розширені
матеріали конференцій тощо (2 год.).

Тема 29 Підготовка візуальних матеріалів (презентацій, постерів тощо) для наукових
зібрань (2 год.).
Тема 30. Обговорення результатів досліджень на наукових зібраннях. (2год.).
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