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Назва курсу  Методологія і організація наукових досліджень 

Адреса викладання 

курсу 

Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, 

вул.Саксаганського, 3 

Факультет та кафедра, 

за якою закріплена 

дисципліна 

біологічний факультет, кафедра екології 

Галузь знань, шифр та 

назва спеціальності 

спеціальності 101 Екологія  

Викладачі курсу д.б.н., с.н.с. Кияк В.Г., професор кафедри 

Контактна інформація 

викладачів 

vlodkokyjak@ukr.net 

 

Консультації з курсу 

відбуваються 

У день викладання курсу відповідно до розкладу (вул. Саксаганського,1, ауд. 

203)  

Для погодження часу он-лайн консультацій слід писати на електронну пошту 

викладача  

Сторінка курсу https://bioweb.lnu.edu.ua/course/metodolohiia-ta-orhanizatsiia-naukovoi-

diial-nosti 

Інформація про курс Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання 

з вивчення напрямків екологічних досліджень, методичних основ і 

принципів організації наукових досліджень з екології, охорони 

природи та раціонального природокористування.  

Коротка анотація 

курсу 

Дисципліна «Методологія і організація наукових досліджень » є 

нормативною дисципліною зі спеціальності 101 Екологія для освітньої 

програми магістра, яка викладається в 10 семестрі в обсязі 3 кредитів 

(за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

Мета та цілі курсу Метою вивчення нормативної дисципліни «Методологія і організація 

наукових досліджень » є дати студентам цілісне уявлення про 

загальну методологію, головні методи і методичні підходи в екології, 

інвайроментології, заповідній справі, сформувати у студентів знання 

про теоретичні та методичні основи здійснення наукових екологічних 

досліджень, оволодіти понятійно-термінологічним апаратом, 

застосовувати теоретичні знання, набуті упродовж навчання, в 

професійній діяльності; підготувати студентів до вирішення 

актуальних екологічних проблем, навчити їх застосовувати сучасні 

екологічні методи, планувати та організовувати наукові дослідження 

під час роботи за фахом . 

Основними завданнями вивчення дисципліни “ Методологія і 

організація наукових досліджень ” є : 

• закріпити знання про теоретико-методологічні засади екології; 

• вивчити напрямки наукових досліджень з проблем охорони 

природи; 

• оволодіти методами планування і організації наукових 

досліджень; 

• закріпити навички: роботи з джерелами наукової інформації, 

визначення основних етапів наукової діяльності, розробки 

алгоритму наукового дослідження; 

• оволодіти головними сучасними методами і методичними 

підходами екології, інвайронментології і заповідної справи. 

mailto:vlodkokyjak@ukr.net
https://bioweb.lnu.edu.ua/course/metodolohiia-ta-orhanizatsiia-naukovoi-diial-nosti
https://bioweb.lnu.edu.ua/course/metodolohiia-ta-orhanizatsiia-naukovoi-diial-nosti


 

Література для 

вивчення дисципліни 

 Основна література:  

1. Волгін С.О., Гнатуш С.О., Манько В.В. Оформлення курсових та 

дипломних робіт: методичні вказівки для студентів 

біологічного факультету. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2003. – 

40 с. 

2. Екологія : підручник для студентів вищих навчальних закладів / 

кол. авторів; за заг. ред. О.Є. Пахомова. – Харків : Фоліо, 

2014. – 666 с. 

3. Крушельницька О.В. Методологія і організація наукових 

досліджень: науковий посібник. – К.: Кондор, 2003. – 192 с. 

4. Пілюшенко В.Л., Шкрабак І.В., Словенко Е.І. Наукове 

дослідження: організація, методологія, інформаційне 

забезпечення: навчальний посібник. – К.: Лібра, 2004. – 344 

с. 

5. П’ятницька-Позднякова І.С.  Основи наукових досліджень у 

вищій школі: навчальний посібник. – К.: Центр навч. Літер., 

2003. – 116 с.   

 

Додаткова література:  

 

6. Внутрішньопопуляційна різноманітність рідкісних, ендемічних і 

реліктових видів рослин Українських Карпат / [Царик Й. В., 

Жиляєв Г. Г., Кияк В. Г. та ін.]; за ред. М. Голубця і К. 

Малиновського. ― Львів : Поллі, 2004. ―198 с. 

7. Грейг-Смит П. Количественная экология растений / П. Грейг-

Смит ; пер. с англ. В. Д. Утехина. ― М. : Мир, 1967. ― 359 с. 

8. Дідух Я. П. Популяційна екологія / Я. П. Дідух. ― К. : 

Фітосоціоцентр, 1998. ― 192 с. 

9. Екологія тварин: Навчальний посібник. Гайченко В.А., Херсон: 

Олді-плюс, Київ: Лібра-К, 2012.- 232 с. 

10. Злобін Ю. А. Основи екології / Ю. А. Злобин. ― К.: Лібра, 1998. 

― 248 с. 

11. Приклади оформлення бібліографічного опису // Бюлетень ВАК 

України, 2008. – № 3. – електронний ресурс (режим доступу 

до сайту: www.vak.org.ua/docs/documents/). 

12. Лапач С. Н. Статистические методы в медико-биологических 

иследованиях с использованием Excel / С. Н. Лапач, А. В. 

Чубенко, П. Н. Бабич. ― К. : Морион, 2001. ― 408 с. 

13. Лудченко А.А., Лудченко Я.А., Примак Т.А. Основы научных 

исследований: учебное пособие. – К.: Т-во «Знання», 2000. – 

114 с. 
Інформаційні ресурси 
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Обсяг курсу 32_годин аудиторних занять. З них 16 годин лекцій, 16 годин 

лабораторних робіт/практичних занять та 58 годин самостійної роботи 

Очікувані результати 

навчання 

Після завершення цього курсу студент буде :  

- Знати  

• сучасні методи наукових екологічних досліджень;  

• еволюцію поглядів на зміст і завдання досліджень у галузі 

охорони природи; 

• доробки сучасних учених у цих галузях; 

• основні джерела інформації; 

• мову й стиль наукової роботи; 

- • методологію організації наукових досліджень 

- Вміти  

• віднаходити проблемні ситуації в екології; 

• висувати наукові гіпотези; 

• правильно обирати тему дослідження, формулювати об’єкт, 

предмет і завдання наукового дослідження; 

• розробляти план дослідження;  

• правильно аналізувати дані польової документації, архівних і 

фондових матеріалів; 

• організовувати наукові дослідження; 

• застосовувати головні екологічні методи і підходи. 

 

Ключові слова Методологія, наукові дослідження, екологія 

Формат курсу Очний  

 Проведення лекцій, практичних робіт та консультації для кращого 

розуміння тем 

Теми Змістовий модуль 1. Методологія і методика екологічних 

досліджень 

Тема 1. Вступ. Методологія і методика наукових досліджень. 

Актуальність і класифікація екологічних досліджень. Наукові 

дослідження: теоретичні та емпіричні, загальні і часткові, 

фундаментальні і прикладні. Визначення об'єкта, предмета, мети, 

завдань і загального алгоритму наукового дослідження. 

Тема 2. Інформаційне забезпечення наукових досліджень. 

Значення інформаційного забезпечення у процесі проведення 

наукового дослідження. Види наукової інформації. Методи пошуку і 

збору наукової інформації. Аналіз й інтерпретація інформації. 

Організація роботи з науковою літературою.   

Тема 3. Принципи і методи наукового дослідження. Узагальнення 

результатів наукового дослідження. Систематизація результатів 

наукових досліджень. Форми подання результатів науково-дослідної 

роботи. Загальні вимоги щодо оформлення результатів наукових 

досліджень. Структура наукового документу, основні елементи, 

композиція. Рубрикація. Таблиці, графічні та картографічні матеріали. 

Лексика наукового документу. Оформлення результатів наукових 

досліджень у вигляді звіту, наукової доповіді, статті тощо. Рецензія 

наукового документу і вимоги щодо її змісту та оформлення. 

Тема 4. Методика підготовки і оформлення магістерських робіт. 

Поняття, характеристика і вимоги до дипломних робіт. Структура і 

технічне оформлення, підготовка до захисту і захист магістерської 

роботи. Оформлення наукової роботи у вигляді презентації і публікації. 

Змістовий модуль 2. Організація наукових досліджень. 

Природоохоронні аспекти. 



Тема 5. Основні методи екологічних досліджень в екології рослин 

і тварин на різних рівнях організації живого. Головні диференційні й 

інтегральні параметри на особовому і популяційному рівні. Методика 

досліджень абіотичних, біотичних і антропогенних чинників. 

Виділення лімітуючих чинників, порівняльні дослідження в оптимумі 

та песимумі.  

Тема 6. Принципи досліджень in situ i ex situ. Організація 

наукових досліджень в польових умовах. Експедиційні дослідження. 

Біологічні стаціонари як наукові бази. Наукова робота в науково-

дослідних інститутах, лабораторіях, ботанічних садах тощо.  

Екологічний моніторинг, його типи, цілі і завдання. Використання 

моніторингу під час комплексних екологічних досліджень. Загальні 

принципи організації і методи моніторингу. Моніторингові трансекти. 

Моніторинг довкілля. 

Тема 7. Вивчення та використання природних ресурсів. 

Екологічні основи раціонального використання природних ресурсів.  

Методи фітоіндикації. Бріоіндикація і ліхеноіндикація як методи 

визначення забруднення довкілля. Застосування карт і картографічних 

матеріалів. Методи ГІС. Застосування сателітарних знімків в екології. 

Дистанційні методи досліджень. Навігатори GPS. Фотореєстратори. 

Методи мічення рослин і тварин. 

Тема 8. Проблеми досліджень популяцій рослин і тварин різних 

життєвих форм та їх угруповань. Метапопуляційна концепція. 

Методичні аспекти вивчення метапопуляцій та їх практичне 

застосування в охороні природи. Оцінка стану і прогнози динаміки 

популяцій на основі аналізів MVP i PVA.  

Методи досліджень оселищ і біотопів. Інвентаризація і 

картування біотопів. Природоохоронна оцінка біотопів. Оселищна 

концепція охорони біорізноманіття. 

Тема 9. Основні підходи до вивчення і охорони рідкісних видів 

рослин і тварин. Неушкоджуючі методи досліджень, активний і 

пасивний експеримент. Поняття регенераційної і репродуктивної ніші 

популяцій. Принципи пасивної і активної охорони. Виявлення і 

дослідження природних і антропогенних чинників загроз біоті. 

Причини дигресії і негативні аспекти демутації біоценозів. 

Тема 10. Організація роботи наукового колективу. Формування і 

методи згуртованості наукового колективу. Організація роботи 

наукового колективу. Планування і організація наукових досліджень. 

Робоче місце і робочий день науковця. Етичні норми в колективі і 

наукова етика 

Підсумковий 

контроль, форма 

Екзамен наприкінці 2 семестру 

усний  

Пререквізити Викладання навчальної дисципліни базується на знаннях, отриманих у 

результаті вивчення попередніх навчальних дисциплін та набуття 

компетенцій після завершення навчання на рівні бакалавра і 

продовження навчання на рівні магістра зі спеціальності 101 Екологія, 

або потребують базових знань з екологічних дисциплін, достатніх для 

сприйняття категоріального апарату, розуміння сучасних екологічних 

проблем екології і охорони довкілля 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під 

час викладання курсу 

Презентація, лекції, дискусія 

 

 

Необхідне обладнання Із урахуванням особливостей навчальної дисципліни. Вивчення курсу 



може не потребувати використання програмного забезпечення, крім 

загально вживаних програм і операційних систем. 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються 

за наступним співідношенням:  

• практичні/самостійні тощо : 25% семестрової оцінки; максимальна 

кількість балів__25___ 

• контрольні заміри (модулі): 25% семестрової оцінки; максимальна 

кількість балів__25____ 

 • Екзамен: 50% семестрової оцінки. Максимальна кількість балів_50 

Підсумкова максимальна кількість балів__100_____ 

 

Письмові роботи: Очікується, що студенти виконають декілька видів 

письмових робіт (есе, вирішення кейсу). Академічна доброчесність: 

Очікується, що роботи студентів будуть їх оригінальними 

дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань на використані 

джерела, фабрикування джерел, списування, втручання в роботу інших 

студентів становлять, але не обмежують, приклади можливої 

академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної 

недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою для її 

незарахуванння викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи 

обману. Відвідання занять є важливою складовою навчання. 

Очікується, що всі студенти відвідають усі лекції і практичні зайняття 

курсу. Студенти мають інформувати викладача про неможливість 

відвідати заняття. У будь-якому випадку студенти зобов’язані 

дотримуватися усіх строків визначених для виконання усіх видів 

письмових робіт, передбачених курсом. Література. Уся література, 

яку студенти не зможуть знайти самостійно, буде надана викладачем 

виключно в освітніх цілях без права її передачі третім особам. 

Студенти заохочуються до використання також й іншої літератури та 

джерел, яких немає серед рекомендованих. 

 

Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на 

поточному тестуванні, самостійній роботі та бали підсумкового 

тестування. При цьому обов’язково враховуються присутність на 

заняттях та активність студента під час практичного заняття; 

недопустимість пропусків та запізнень на заняття; користування 

мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями 

під час заняття в цілях не пов’язаних з навчанням; списування та 

плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін. 

 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

 

Питання до заліку чи 

екзамену. 

Актуальність і класифікація екологічних досліджень. Наукові 

дослідження: теоретичні та емпіричні, загальні і часткові, 

фундаментальні і прикладні. Визначення об'єкта, предмета, мети, 

завдань і загального алгоритму наукового дослідження. 

Значення інформаційного забезпечення у процесі проведення 

наукового дослідження. Види наукової інформації. Методи пошуку і 

збору наукової інформації. Аналіз й інтерпретація інформації. 

Організація роботи з науковою літературою.   

Узагальнення результатів наукового дослідження. Систематизація 

результатів наукових досліджень. Форми подання результатів науково-

дослідної роботи. Загальні вимоги щодо оформлення результатів 

наукових досліджень. Структура наукового документу, основні 



елементи, композиція. Рубрикація. Таблиці, графічні та картографічні 

матеріали. Лексика наукового документу. Оформлення результатів 

наукових досліджень у вигляді звіту, наукової доповіді, статті тощо. 

Рецензія наукового документу і вимоги щодо її змісту та оформлення. 

Поняття, характеристика і вимоги до дипломних робіт. Структура 

і технічне оформлення, підготовка до захисту і захист магістерської 

роботи. Оформлення наукової роботи у вигляді презентації і публікації. 

Головні диференційні й інтегральні параметри на особовому і 

популяційному рівні. Методика досліджень абіотичних, біотичних і 

антропогенних чинників. Виділення лімітуючих чинників, порівняльні 

дослідження в оптимумі та песимумі.  

Організація наукових досліджень в польових умовах. 

Експедиційні дослідження. Біологічні стаціонари як наукові бази. 

Наукова робота в науково-дослідних інститутах, лабораторіях, 

ботанічних садах тощо.  

Використання моніторингу під час комплексних екологічних 

досліджень. Загальні принципи організації і методи моніторингу. 

Моніторингові трансекти. Моніторинг довкілля. 

Екологічні основи раціонального використання природних 

ресурсів.  

Методи фітоіндикації. Бріоіндикація і ліхеноіндикація як методи 

визначення забруднення довкілля. Застосування карт і картографічних 

матеріалів. Методи ГІС. Застосування сателітарних знімків в екології. 

Дистанційні методи досліджень. Навігатори GPS. Фотореєстратори. 

Методи мічення рослин і тварин. 

Метапопуляційна концепція. Методичні аспекти вивчення 

метапопуляцій та їх практичне застосування в охороні природи. Оцінка 

стану і прогнози динаміки популяцій на основі аналізів MVP i PVA.  

Методи досліджень оселищ і біотопів. Інвентаризація і 

картування біотопів. Природоохоронна оцінка біотопів. Оселищна 

концепція охорони біорізноманіття. 

Неушкоджуючі методи досліджень, активний і пасивний 

експеримент. Поняття регенераційної і репродуктивної ніші популяцій. 

Принципи пасивної і активної охорони. Виявлення і дослідження 

природних і антропогенних чинників загроз біоті. Причини дигресії і 

негативні аспекти демутації біоценозів. 

Формування і методи згуртованості наукового колективу. 

Організація роботи наукового колективу. Планування і організація 

наукових досліджень. Робоче місце і робочий день науковця. Етичні 

норми в колективі і наукова етика 

 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 

завершенню курсу. 
 

 
 


