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2.9. Заплановані результаті навчання.  

Набути знання та розуміння під час здійснення наукових досліджень у лабораторних 

та виробничих умовах з біологічними об’єктами тваринництва;  впроваджувати результати 

наукових досліджень у виробництво та навчальний процес; проводити підготовку та 

публікувати наукові статі (кількість яких передбачена відповідними нормативно-правовими 

актами), монографії, науково-методичних рекомендації, тези доповідей; обробляти 

статистично отримані результати наукових досліджень з використанням інформаційних 

технологій; здійснювати оцінку та забезпечувати високу якість наукових досліджень в 

технологічних процесах виробництва і переробки продуктів тваринництва; знаходити зв’язок 

та впроваджувати сучасні досягнення світового виробництва, передових технологій з 

технології виробництва і переробки продуктів тваринництва; проводити комплексно та 

методично вірно наукові дослідження; досягати поставленої мети та отримувати результати 

наукових досліджень; аналізувати наукові доробки вітчизняних та зарубіжних авторів, 

використовуючи сучасні інформаційні ресурси; здійснювати впровадження у виробництво 

досягнень наукових досліджень; здійснювати підготовку і публічний захист дисертації на 

засіданні спеціалізованої вченої ради; використовувати інформаційні технології в процесі 

здійснення досліджень технології і переробки продукції тваринництва, використовуючи 

належне програмне забезпечення, знання та аналізувати та відображати результати; 

аналізувати результати досліджень та робити оцінку ефективності наукових досліджень; 

володіти дослідницькими навичками працювати самостійно, або в групі, уміти отримувати 

результат у рамках певного часу з наголосом на науково-професійну сумлінність та 

унеможливлення плагіату. 

2.10. Зміст навчальної дисципліни.  

 Наука й наукові дослідження в сучасному світі.  Наукові та науково-педагогічні 

кадри. Дослідницькі принципи науки. Методи наукового пізнання. Наукове мислення в 

організації та проведенні наукових досліджень. Теоретичні дослідження. Експериментальні 

дослідження. Планування експерименту та аналіз його результатів. Раціональна організація 

праці в процесі наукових досліджень. Ефективність науково-дослідних робіт: критерії та 

проблеми оцінки. Наукові колективи та школи як особливі структури в науці. Особистість 

вченого. Технологія наукових досліджень. Технологія наукової діяльності. Звітність з 

наукових досліджень. Робота над написанням наукових статей, монографій, наукових 

доповідей і повідомлень. Технологія роботи над дисертацією. Публікування і апробація 

результатів дисертаційних досліджень. Основні вимоги до оформлення дисертації. Порядок 

захисту дисертації. Етика наукових досліджень. 
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