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ВСТУП
1. Мета дисципліни – Метою викладання навчальної дисципліни «Науковий семінар» є
вивчення студентами магістратури методики та організації науково-дослідної діяльності у
професійно-орієнтованих напрямках (біотехнології, біоінженерія), формування компетенцій і
професійних навиків самостійної наукової роботи відповідно до вимог та у зв’язку з підготовкою
до написання дипломної (магістерської) роботи.
2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни (за наявності):
Дисципліна базується на циклі дисциплін професійної та практичної підготовки, зокрема
«Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності»
«Явища самоорганізації у фізиці, хімії та біології», «Біомедична діагностика», «Фізичні
взаємодії в наносистемах», «Електрофізичні, хімічні та біологічні методи досліджень»,
«Професійна та корпоративна етика».
3. Анотація навчальної дисципліни:
У програмі дисципліни «Спеціальний семінар науковий» заплановано ознайомлення студентів
з актуальними науковими проблемами в рамках обраної ними програми і напрямів навчання.
В ході викладання даної дисципліни у студентів формуються навички науково-дослідницької
роботи, її планування, проведення, формування наукових висновків. Студенти тренуються
обговорювати
проміжні
результати
наукових досліджень та освоюють систему
методологічних і методичних знань про основи науково-дослідної роботи, методологічну
основу наукової творчості, технологію підготовки наукових робіт, основні методи та прийоми
аналізу й оцінки проблем та правила оформлення результатів науково-дослідної діяльності.
4. Завдання (навчальні цілі):
Навчання дисципліні має на меті розвивати у студентів такі компетентності:

К1. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.
К2. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
К8. Здатність здійснювати пошук необхідної інформації в науковій і технічній літературі,
базах даних та інших джерелах
К9. Здатність відбирати та аналізувати релевантні дані, у тому числі за допомогою сучасних
методів аналізу даних і спеціалізованого програмного забезпечення.
К11. Здатність розробляти нові біотехнологічні об’єкти і технології та підвищувати
ефективність існуючих технологій на основі експериментальних та/або теоретичних
досліджень та/або комп’ютерного моделювання, в тому числі методів біоінформатики.
К15. Здатність застосовувати сучасні методи системного аналізу для дослідження та
створення ефективних біотехнологічних процесів.
К19. Здатність знаходити адекватні шляхи розв’язання наукових проблем у галузі
біотехнології та біоінженерії.
К20. Здатність презентувати та обговорювати результати наукових і прикладних
досліджень, готувати наукові публікації, брати участь у наукових конференціях та інших
заходах.
К23.Здатність розробляти/застосовувати комбіновані біотехнології за допомогою
міждисциплінарних підходів, зокрема, з використанням технологій матеріалознавства та
хімічних технологій.
К24. Здатність застосовувати методи біоінформатики та обчислювальної структурної
біології для раціонального дизайну (біо)молекул та матеріалів з заданою біологічною
активністю.

5. Результати навчання за дисципліною:
Результат навчання
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4.

Форми (та/або
методи і
автономність та відповідальність)
технології)
викладання і
Код
Результат навчання
навчання
1.1 Знання існуючих методів досліджень, в Семінари
тому числі методів збору емпіричних
даних і їх теоретичного осмислення;
способи і прийоми отримання нових
знань і умінь, включаючи нові галузі
знань, безпосередньо не пов'язаних зі
сферою діяльності.
Способи подання наукових досягнень і Семінари
1.2
методи презентації наукових
результатів із залученням сучасних
технічних засобів;
новітніх
досліджень, Семінари
1.3 Результати
одержаних
вітчизняними
та
зарубіжними
дослідниками
і
опублікованих у провідних фахових
журналах з теми дослідження
1.4 Теоретичні та методологічні основи Самостійна
проведення наукових досліджень
робота студента

2.1
2.2
2.3

3.1
4.1

Методи
Відсоток у
оцінювання та
підсумкові
пороговий критерій
й оцінці з
оцінювання (за
дисципліни
необхідності)
13%

Модульна
контрольна робота:
2 запитання

12%

Модульна
контрольна робота:
4 запитання

10%

Модульна
контрольна робота:
4 запитання
Використовувати
загальнонаукові Самостійна
Семестрова робота
методи дослідження, проводити збір і робота студента студента
аналіз емпіричних даних
Представляти наукові досягнення і Самостійна
Семестрова робота
використовувати для цих цілей робота студента студента
сучасні технології;
Узагальнювати наявні результати Семінари.
Семестрова робота
новітніх
досліджень,
одержаних Самостійна
студента
вітчизняними та
робота студента
зарубіжними дослідниками, виявляти
перспективні
напрямки,
складати
програму досліджень.
Визначати актуальність, теоретичну Семінари.
Доповідь
значущість обраної теми наукового
Самостійна
дослідження
робота студента
Володіти прийомами узагальнення та Семінари.
Семестрова робота
подання
результатів
наукових самостійна
студента:
досліджень у вигляді статтей або робота студента обґрунтування
доповідей.
методів

15%

12%

8%

10%

10%

10%

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами
навчання
Результати навчання дисципліни
Програмні результати навчання
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 4.1
ПР04. Вміти обирати та застосовувати найбільш
придатні методи математичного моделювання та
оптимізації при розробленні науково-технічних
проектів.

+

+

+

+

+

+

ПР18. Знаходити необхідну інформацію у науковій та
довідниковій літературі, електронних базах, інших
джерелах інформації, оцінювати її релевантність та
достовірність.
ПР19. Оцінювати актуальність досліджуваних наукових
проблем, придатність відомих наукових методів для їх
дослідження на основі аналізу наявних даних та
публікацій у провідних виданнях.
ПР26. Застосовувати методи біоінформатики та
обчислювальної структурної біології для раціонального
дизайну (біо)молекул та матеріалів з заданою
біологічною активністю.заходах.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

7. Схема формування оцінки.
7.1 Форми оцінювання студентів:
рівень досягнення всіх запланованих результатів навчання визначається за результатами
написання письмових контрольних робіт і за результатами виконання самостійних завдань.
Вклад результатів навчання у підсумкову оцінку, за умови їх опанування на належному рівні
наступний:
- результати навчання 1.1 – 1.4 [знання]- 50 %;
- результат навчання 2.1 – 2.3 [вміння] -30%;
- результат навчання 3.1 комунікація – 10%
- результат навчання 4.1 [автономність та відповідальність] – 10%.
семестрове оцінювання: контроль здійснюється за таким принципом. Навчальний семестр має два
змістові модулі: у змістовий модуль 1 (ЗМ1) входять теми 1-8, у змістовий модуль 2 (ЗМ2) входять
теми 9-15. Оцінка за модуль виставляється на підставі оцінювання результатів знань
студентів після вивчення матеріалу з логічно завершеної частини дисципліни– змістового модуля.
підсумкове оцінювання (у формі заліку): письмово-усне. Білет заліку складається із 2 питань,
кожне питання оцінюється від 0 до 20 балів. Всього за залік можна отримати від 0 до 40 балів.
Умовою досягнення позитивної оцінки за дисципліну є отримання не менш ніж 60 балів, при
цьому оцінка за результатами навчання 2 [вміння], 3 (комунікація) і 4 [автономність та
відповідальність] не може бути меншою ніж 50% від максимального рівня (15, 5 і 5 балів
відповідно), оцінка за залік не може бути меншою 24 балів.
умови допуску до підсумкового заліку є отримання студентом сумарно не менше, аніж
критично-розрахунковий мінімум 35 балів за семестр. Студенти, які протягом семестру набрали
сумарно меншу кількість балів, ніж критично-розрахунковий мінімум 35 балів, для одержання
допуску до заліку обов’язково повинні написати на необхідну порогову кількість балів додаткову
контрольну роботу за матеріалом відповідного семестру та доскладають домашні завдання для
підвищення балів за виконання самостійної роботи.
У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі модульних
контрольних робіт здійснюються у відповідності до „Положення про порядок оцінювання знань
студентів при кредитно-модульній системі організації навчального процесу” від 1 жовтня 2010 року
- семестрове оцінювання:
1. Модульна контрольна робота: РН 1.1-1.3, 4.1 - 46 балів/29 бали.
2. Самостійна семестрова робота: РН 2.1-2.3. 3.1. - 38 балів/23 бали.
3. Доповідь під час лекції: РН 1.4,3.1 - 16 балів/8 балів.
Усього: 100 балів/60 балів.
- підсумкове оцінювання: відсутнє.

Оцінювання
Семестрове оцінювання
Всього

Min
60
60

Max
100
100

7.2 Організація оцінювання:

Модульна
контрольна
робота 1
Модульна
контрольна
робота 2
Виконання
студентами
самостійних робіт

Min. – балів
15

ЗМ1
Max. – балів

ЗМ2
Max. – балів

Min. – балів

30
15

30

5

6

7.3 Шкала відповідності оцінок
Зараховано / Passed
Не зараховано / Fail

60-100
0-59

8. Структура навчальної дисципліни. Тематичний план лекцій і лабораторних
занять
№
п/п

Назва теми*

лекції

Кількість годин
семінари/
Самостійна
практичні/
робота
лабораторні

ЗМ1: Методологічні основи наукового дослідження
1
2
3
4
5
6
7
8

Тема 1 Вступ. Мета і завдання наукового семінару,
предмет дослідження і роль в підготовці
магістра.
Тема 2. Особливості наукової роботи і наукове
спілкування. Теоретичні та методологічні принципи науки
Тема 3. Загальна характеристика процесів наукового
дослідження. Організація і виконання наукового
дослідження (магістерської роботи).
Тема 4. Технологія наукових досліджень.
Формулювання теми наукового дослідження та
визначення робочої гіпотези .
Тема 5. Визначення мети, завдань, об’єкта й предмета
дослідження. Виконання теоретичних і прикладних
наукових досліджень
Тема 6. Структура науково-дослідної
(магістерської) роботи.
Тема 7. Сучасна проблематика досліджень в
області біотехнологій і біоінженерії
Тема 8. Бібліографічний апарат наукових досліджень.
Пошук інформації у процесі наукової роботи
Модульна Контрольна робота 1
ЗМ2: Науково-дослідна робота та кваліфікаційна робота.

2

4

2

4

2

4

2

4

2

4

2

4

2

4

2

4

9
10
11
12
13
14
15

Тема 9. Види науково-дослідної роботи студентів
Тема 10. Реферат як форма навчальної й науководослідної роботи
Тема 11. Інформаційне забезпечення науководослідної роботи.
Тема 12. Емпіричні методи науково-дослідної
роботи.
Тема 13. Оформлення проміжних результатів
науково-дослідної роботи.
Тема 14. Захист елементів наукової новизни і
практичної значущості магістерських робіт
Тема 15. Порядок підготовки до виступу і
захисту магістерської дисертації.
Модульна контрольна робота 2

ВСЬОГО
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2

4

2

4

2

4

2
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30

60

Загальний обсяг 90 год., в тому числі:
Семінарськіі заняття - 30 год.
Самостійна робота - 60 год.
9. Рекомендовані джерела:
Основна: (Базова)
1. Основи методології та організації наукових досліджень: Навч. посіб. для студентів,
курсантів, аспірантів і ад’юнтів / за ред. А. Є. Конверського. — К.: Центр учбової
літератури, 2010. — 352 с.
2. Л.Ярощук, Основи наукових досліджень / Навчальний посібник, 2019, с.162
3. Ковальчук В. В. Основи наукових досліджень: навч. посіб. Київ: Слово, 2009. 240 с.
4. 2. Крушельницька О. В. Методологія та організація наукових досліджень: навч. посіб.
Київ: Кондор, 2009. 206 с
5. Колесников О. В. Основи наукових досліджень: навч. посіб. 2-ге вид., випр. та доповн.
Київ: Центр учбової літератури, 2011. 144с.
6. Оліяр М. П., Русин Г. А., Червінська І. Б. Основи науково-педагогічних досліджень:
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