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1. Мета навчальної дисципліни 

 

Метою навчальної дисципліни є формування у здобувачів вищої освіти 

компетентностей використання базових знань з методології, методики планування 

та організації наукової діяльності для забезпечення їхньої професійної соціалізації 

як дослідників;  формування цілісного уявлення про науково-дослідницький 

процес; освоєння навиків формування і використання усвідомленої 

методологічної позиції наукового дослідження; вдосконалення вмінь у пошуку, 

доборі й опрацюванні наукової інформації, у точному формулюванні мети, задач і 

висновків дослідження. 

 

2. Обсяг навчальної дисципліни 

 

Найменування  

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, освітній 

ступінь 

Характеристика  

навчальної дисципліни 

денна форма заочна 

форма 

Кількість кредитів – 

4,0  

Галузь знань  

20 «Аграрні науки та 

продовольство» 

 

Модулів – 1  

Спеціальність  

202 “Захист і карантин 

рослин” 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 1-й 15-й 

Індивідуальне  

завдання  

 

Семестр 

Загальна кількість  

годин − 120 

1-й 1-й 

Лекції 

Тижневих годин для  

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2 

самостійна робота  

студента − 3 

Освітній ступінь: 

магістр 

18 год. 4 год 

Практичні 

20 год. 6 год. 

Лабораторні 

- - 

Самостійна робота 

82 год. 110 год. 

Індивідуальні завдання:  

  

Вид контролю: 

екзамен 
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3. Передумови для вивчення дисципліни 

 

Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

студент повинен знати: 

характеристики основних методів наукового пізнання; 

наукову термінологію й вміти її вірно використовувати; 

основні поняття методології та організації наукових досліджень; 

види та типи відповідних галузей досліджень, особливості їх планування, 

організації та проведення; 

 

студент повинен вміти: 

проводити науковий аналіз теоретичних і практичних проблем певного 

дослідження;  

проводити дослідження та упорядковувати отримані статистичні дані;  

робити кількісний і якісний аналіз результатів дослідження;  

логічно та обґрунтовано викладати матеріали досліджень. 

 

4. Результати навчання за дисципліною 

Шифр Результат навчання 

РН 6 Уміти використовувати статистично-математичні методи та 

інформаційні технології. 

РН 8 Володіти на операційному рівні методами спостереження, опису, 

ідентифікації, класифікації, культивування об’єктів 

агробіоценозів та підтримання їх стабільності для збереження 

природного різноманіття. 

РН 9 Володіти сучасними методологіями наукових досліджень. 

РН 10 Кваліфіковано проектувати та організовувати технологічні 

процеси для захисту і карантину рослин 

РН 12 Уміти координувати, інтегрувати та удосконалювати організацію 

виробничих процесів під час проведення заходів із захисту 

рослин. 

 

5. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами 

Компетентності 
Програмні результати навчання 

РН6 РН8 РН9 РН10 РН12 

КС 1  + +  + 

КС 3 +  + +  

КС 7  + + + + 
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КС 1. Здатність обґрунтовувати методики з визначення та ідентифікації шкідливих 

організмів, проводити діагностику хвороб рослин, комах, кліщів, нематод, 

гризунів та бур'янів за стадіями розвитку і етапами органогенезу рослин. 

КС 3. Здатність виявляти закономірності розвитку і поширення шкідливих 

організмів і розробляти науково-організаційні основи застосування заходів 

захисту і карантину рослин. 

КС 7. Здатність проводити дослідження циркуляції шкідливих організмів із 

розробкою інноваційних імпортозаміщувальних засобів моніторингу, діагностики 

та заходів захисту і карантину рослин. 

 

6. Критерії оцінювання результатів навчання 

 

Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

Вид заняття 
М

ак
си

м
ал

ьн
а 

к
іл

ьк
іс

ть
 б

ал
ів

 

за
 о

д
и

н
и

ц
ю

 

Модуль 1 

К
іл

ьк
іс

ть
 

о
д

и
н

и
ц

ь
 

М
ак

си
м

ал
ь

н
а 

к
іл

ьк
іс

ть
 

б
ал

ів
 

Лекції 0,3 18 5,4 

Практичні заняття 0,4 38 15,2 

Лабораторні роботи - - - 

Семінарські зняття - - - 

Самостійна робота 0,3 78 23,4 

Модульна контрольна робота
* 

16,0 1 16,0 

Індивідуальні завдання - - - 

Разом: - 60 

 
*
На модульні контрольні роботи передбачити кількість балів, яка складає не 

менше 20% від максимальної кількості балів, які студент може отримати під час 

поточного контролю за накопичувальною системою (60 балів). 
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Шкала оцінювання 

Порогові рівні оцінок за результатами навчання за модулем 1 

Шифр 

результату 

навчання 

Вид заняття  

Мінімальна 

кількість балів 

(репродуктивний 

рівень)
** 

Максимальна 

кількість балів 

(творчий 

рівень) 

36 60 

РН 6 Лк 1, Лк 2, Пр 1,2, Ср 1-Ср 2 1,25 3,0 

РН 8 Лк 3, Лк 4, Лк 5, Пр 3, Ср 3-

Ср 5 
6,5 11,0 

РН 9 Лк 6, Пр 2-8, Ср 5-Ср 6 5,5 10,5 

РН 10 Лк 7, Пр 4-10, Ср 6-Ср 7 5,25 10,0 

РН 12 Лк 8,Лк 9, Пр 5-8, Ср 6-Ср 8 5,5 10,5 

РН6, РН8, 

РН9, РН10, 

РН12 

МКР1 12 15 

Разом: 36 60 
 

**
Мінімальний пороговий рівень оцінки визначається тим, що студент має 

певні знання, передбачені в робочій програмі навчальної дисципліни, володіє 

основними положеннями, що вивчаються на рівні, який визначається як 

мінімально допустимий. З використанням основних теоретичних положень, 

студент з труднощами пояснює правила вирішення практичних/ розрахункових 

завдань дисципліни. Виконання практичних/ лабораторних/ контрольних/ 

індивідуальних завдань, курсового проекту/роботи значно формалізовано: є 

відповідність алгоритму, але відсутнє глибоке розуміння роботи та взаємозв’язків 

з іншими дисциплінами. 

Максимальна кількість балів становить 60. Мінімальна кількість балів, 

набраних студентом, складає 60% від максимальної кількості балів, отриманих під 

час вивчення дисципліни – 36 балів.  

 

7. Засоби діагностики результатів навчання та форми поточного  

й остаточного навчання 

Підсумковий контроль результатів навчання та компетентностей студентів з 

навчальної дисципліни здійснюється на підставі проведення семестрового 

екзамену у формі тестування на ПК. Екзаменаційні тести охоплюють програму 

навчальної дисципліни. Завданням екзамену є перевірка розуміння студентом 

програмного матеріалу в цілому, логіки та взаємозв’язків між окремими 

розділами, здатності використання для вирішення практичних задач тощо. Тестові 

питання мають теоретичне та практичне спрямування, які передбачають 
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вирішення типових професійних завдань фахівця на робочому місці та 

дозволяють діагностувати рівень підготовки студента і рівень його 

компетентності з навчальної дисципліни.  

Студент не може бути допущений до складання екзамену, якщо кількість 

балів, одержаних за результатами перевірки успішності під час поточного та 

модульного контролю відповідно до змістового модуля впродовж семестру, в сумі 

не досягла 36 балів. Студента слід вважати атестованим, якщо сума балів, 

одержаних за результатами підсумкової перевірки успішності, дорівнює 60.  

Мінімально можлива кількість балів, отриманих студентом у випадку 

складання екзамену, дорівнює 24. Максимальна можлива кількість балів, 

отриманих на екзамені – 40. 

Підсумкові бали за екзамен складаються із суми балів за відповіді на тестові 

питання, що округлені до цілого числа.  

Підсумкова оцінка з дисципліни розраховується як сума балів, отриманих 

під час екзамену та балів, отриманих під час поточного контролю за 

накопичувальною системою. 

 

8. Програма навчальної дисципліни 

 

Модуль 1 (М1). Методологія наукових досліджень. 

Змістовий модуль 1 (ЗМ1). Принципи і методи наукового пошуку. 

Тема 1 (Т1). Поняття наукового дослідження. Вимоги до наукового 

дослідження. Види наукових досліджень. 

Тема 2 (Т2). Методологія, метод, прийом у науковому дослідженні 

Тема 3. (Т3). Обґрунтування актуальності та визначення теми, мети і 

завдання дослідження.  

Тема 4. (Т4). Типологія методів дослідження. Розробка програми 

наукових досліджень. 

Тема 5. (Т5). Організація проведення наукових досліджень. 

Змістовий модуль 2 (ЗМ2). Обґрунтування результатів досліджень. 

Тема 6 (Т6). Класифікація та особливості ведення польового досліду. 

Тема 7 (Т7). Види та особливості ведення лабораторного досліду. 

Тема 8 (Т8). Збір та накопичення матеріалів дослідження. 

Тема 9 (Т9). Обробка даних дослідження та оформлення результатів. 
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9. Теми лекцій 

№
 з

/п
 

Т
ем

а 
Назва теми 

Кількість 

годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

МОДУЛЬ 1. Методологія наукових досліджень. 

Змістовий модуль 1. Принципи і методи наукового пошуку. 

1 Т1 Поняття наукового дослідження. Вимоги до наукового 

дослідження. Види наукових досліджень. 
2 0,25 

2 Т2 Методологія, метод, прийом у науковому дослідженні. 2 0,25 

3 Т3 Обгрунтування актуальності та визначення теми, мети і 

завдання дослідження.  
2 0,5 

4 Т4 Типологія методів дослідження. Розробка програми наукових 

досліджень. 
2 0,5 

5 Т5 Організація проведення наукових досліджень. 2 0,5 

Змістовий модуль 2. Обгрунтування результатів досліджень. 

6 Т6 Класифікація та особливості ведення польового досліду. 2 0,5 

7 Т7 Види та особливості ведення лабораторного досліду. 2 0,5 

8 Т8 Збір та накопичення матеріалів дослідження. 2 0,5 

9 Т9 Обробка даних досліджень та оформлення результатів. 2 0,5 

Разом за модуль 1: 18 4 

Разом: 18 4 

 

10. Теми практичних занять 

№
 з

/п
 

Т
ем

а  Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

МОДУЛЬ 1. Методологія наукових досліджень. 

Змістовий модуль 1. Принципи і методи наукового пошуку. 

1 Т2 
Основні терміни та визначення методології наукових 

досліджень.  
2 0,5 

2 Т3 
Основні документи польового досліду та вимоги щодо їх 

ведення. 
2 0,5 

3 Т4 
Загальні положення, принципи, методики і вимоги до 

планування досліджень. 
2 0,5 

4 Т5 
Основні елементи складання програми, схеми та планів ведення 

наукового досліду. 
2 0,5 

5 Т6 Порядок закладки та ведення наукового досліду. 2 0,5 

6 Т6 Вимоги щодо ведення обліків і спостережень у досліді. 2 0,5 

Змістовий модуль 2. Обгрунтування результатів досліджень. 

7 Т7 Пошук, накопичення та обробка наукової інформації. 2 0,5 

8 Т8 Теоретичні методи наукового дослідження 2 0,5 

9 Т8 Основні різновидності наукової праці та вимоги до них. 2 1 

10 Т9 Методика написання наукової статті. 2 1 

Всього за модуль 2: 20 6 

Всього: 20 6 
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11. Самостійна робота 

 
№

 з
/п

 

Т
ем

а  Назва теми 

Кількість 

годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

 МОДУЛЬ 1. Методологія наукових досліджень. 

 Змістовий модуль 1. Принципи і методи наукового пошуку. 

1 Т1 Поняття даних, інформації та інформаційних технологій. 5 10 

2 Т2 Ідеали і норми наукового дослідження 6 12 

3 Т3 Загальнонаукові дослідницькі програми 10 13 

4 Т4 Методологічні принципи різних наукових дисциплін 10 13 

5 Т5 Принципи спостережуваності в досліді 11 14 

Змістовий модуль 2. Обгрунтування результатів досліджень. 

6 Т6 Вимоги пояснювальної і передбачувальної сили теорії 10 12 

7 Т7 Нелінійний стиль наукового мислення 10 12 

8 Т8 Математичні моделі в дослідній роботі 10 12 

9 Т9 Методи статистичної обробки даних 10 12 

Всього за модуль 1: 82 110 

Всього: 82 110 

 

14. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення 

 

Лекційні заняття проводяться в аудиторіях, обладнаних мультимедійними 

засобами, і передбачають використання презентацій. Практичні заняття 

проводяться у навчальних лабораторіях та аудиторіях кафедри. 

 

15. Рекомендовані джерела інформації 

ОСНОВНА 

1. Білуха М.Г. Основи наукових досліджень: Підручник для студ. екон. спец. вузів 

/ М.Г. Білуха. – К.: Вища школа., 1997. – 271 с.  

2. Крушельницька О.В. Методологія та організація наукових досліджень: Навч. 

посібник / О.В. Крушельницька. - К.: Кондор, 2003. - 192 с.  

3. П'ятницька-Позднякова І.С. Основи науковик досліджень у вищій школі: Навч. 

посібник / І.С. П'ятницькаПозднякова. - К., 2003. - 116 с.  

4. Методология научного исследования. Учебное пособие для вузов. \ Рузавин 

Г.И. – М.,  1999. – 317 с.  

5. Основы научных исследований. Учебное пособие для вузов. \ Наринян А. Р. – 

К., 2002. – 112 с.  

6. Основы научных исследований. Учебное пособие для вузов. \ Фрумкин Р.А. – 

Алчевск., 2001. – 201 с.  
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7. Сиденко В.М., Грушко И.М. Основы научных исследований – Харків, Вища 

школа, 2002. – 200 с  

8. Філіпенко А.С. Основи наукових досліджень. Конспект лекцій: Посібник.– К.: 

Академвидав, 2004. – 208 с.  

9. Єріна А.М. Методологія наукових досліджень: Навчальний посібник. – К. – 

2004. – 212 с.  

10. Причепій Є. М., Черній А. М., Чекаль Л. А. Філософія: Підручник. - Київ: 

Академвидав, 2007.  

11. Городяненко В. Г. Соціологія : підручник / В. Г. Городяненко. — 3-тє вид., 

доп. — К. : ВЦ «Академія», 2008. — 544 с.  

12. Основи наукових досліджень : Навчальний посібник / Цехмістрова Г.С. - Київ: 

Видавничий Дім «Слово», 2003.- 240 c. 

ДОПОМІЖНА 

1. Закон України "Про наукову та науково-технічну діяльність" № 1977-ХІІ від 13 

грудня 1991 року із змінами та доповненнями.  

2. Закон України "Про вищу освіту" №2984-ІІІ від 17 січня 2002 року із змінами та 

доповненнями.  

3. Кустовська О. В. Методологія системного підходу та наукових досліджень: 

Курс лекцій. – Тернопіль: Економічна думка, 2005. – 124 с. 

4. Малюга Н.М. Наукові дослідження в бухгалтерському обліку: Навчальний 

посібник. – Житомир: ПП Рута, 2003.– 476 с. 

Інформаційні ресурси 

1. Бібліотечно-інформаційний ресурс (книжковий фонд, періодика, фонди 

на електронних носіях тощо):  

- бібліотеки Житомирського національного агроекологічного університету,  

- Житомирської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Олега 

Ольжича (http://www.lib.zt.ua/, 10014, м. Житомир, Новий бульвар, (0412) 

37-84-33),  

- Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського 

(http://www.nbuv.gov.ua/, Київ, просп. Голосіївський, 3 +380 (44) 525-81-

04) та інших бібліотек. 

2. Онлайн-бібліотеки: Інституту захисту рослин Національної академії 

аграрних наук України: http://www.ipp.gov.ua/; Всеросійского науково-

дослідного інституту захисту рослин (ВІЗР) http://vizrspb.narod.ru/; 

Брянської сільськогосподарської академії 

http://www.bgsha.com/ru/index.php/; веб-сторінка кафедри захисту рослин 

(http://www.znau.edu.ua/agronomichesk/kaf_zah_rosl/) та інші онлайн-

бібліотеки. 

3. Інституційний репозитарій ЖНАЕУ (наукові статті, автореферати 

дисертацій та дисертації, навчальні матеріали, студентські роботи, матеріали 

конференцій, патенти, комп'ютерні програми, статистичні матеріали, навчальні 

об'єкти, наукові звіти). 

4. Ресурси мережі Інтернет: 

▪ Нормативні акти України: www.nau.kiev.ua/; 

▪ Законодавство України: http://zakon2.rada.gov.ua/; 

▪ Міністерство освіти і науки України: www.mon.gov.ua/; 

http://vizrspb.narod.ru/
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▪ Головна державна інспекція захисту рослин: http://golovdergzahist.com.ua/; 

▪ Електронна енциклопедиція сільського господарства: 

http://www.agroscience.com.ua/; 

▪ Державна інспекція з карантину рослин: http://karantin.gov.ua/; 

▪ Офіційний сайт компанії «Сингента»: http://www.syngenta.com/ 

▪ Офіційний сайт компанії «Байєр»: http://www.bayer.ua/; 

▪ Офіційний сайт компанії «Дюпон»: http://www2.dupont.com/; 

▪ Офіційний сайт компанії «БАСФ Т.О.В.»: http://www.basf.ru/; 

▪ Журнал «Пропозиція»: http://www.propozitsiya.com/; 

▪ Журнал «Агросектор»: http://journal.agrosector.com.ua/. 

 


