




1. Мета і завдання вивчення дисципліни 

Місце і роль дисципліни в системі підготовки здобувачів вищої освіти 

 Мета: формування системи теоретичних знань з основ наукових 

досліджень в рослинництві та написанні дисертаційної роботи.  
Завдання: вивчення методів розміщення варіантів в досліді, складання 

повних і неповних схем дослідів, практичне виконання закладки польового 
досліду, визначення переліку обов’язкових спостережень і обліків у 
агрономічних дослідах з рослинами, набуття вмінь використання 
статистичних методів для аналізу отриманих результатів польових дослідів, 

статистичні методи перевірки гіпотез, написання наукових звітів та 
оформлення дисертаційної роботи.  

Об’єкт дослідження – процес або явище, яке породжує проблемну 

ситуацію і обране для дослідження. 

Предмет дослідження – все те, що знаходиться в межах об’єкту 

дослідження у визначеному аспекті пізнання. Це досліджувані з певною 

метою властивості, ставлення до об’єкту. Конкретне матеріальне явище, що 

приймається органами чуття. 

Обсяг дисципліни складає 120 годин або 4 кредити, в тому числі – 18 

годин – лекції, 24 години – практичні та 78 – самостійна робота. 

 

2. Опис навчальної дисципліни 

«Методика досліджень та організація підготовки дисертаційної 
роботи» 

 Найменування  

показників   

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітній 

ступінь 

Характеристика  навчальної 

дисципліни  

денна  форма  

Кількість  кредитів  

–  4,0  
  

Галузь знань  
20 «Аграрні науки та 

продовольство»  

нормативна  
  

  

Модулів – 1   

  

Рік підготовки:  
Змістових  модулів  

–  2  
2-й  

  Семестр  

Загальна кількість 

годин  −  120   
1-й   

Лекції  

Тижневих  годин  

для  денної 

форми навчання: 

аудиторних – 3, 

сам. роб. 

 здобувача − 6 

 

Освітньо-науковий ступінь:  

доктор філософії 

  

18 год.   

Практичні 

24 год.  

Самостійна робота  
78 год.  

Вид контролю:  
Екзамен 

 

 



3. Передумови для вивчення дисципліни 

 
«Методика досліджень та організація підготовки дисертаційної роботи» 

 

Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни. 

 

Аспірант повинен знати: 

- сутність загальнонаукових і спеціальних методів досліджень в 

агрономії; 

- поняття про експеримент, польовий дослід, повторність у досліді; 

- методику і техніку закладання польового досліду; 

- зміст спостережень у польовому досліді; 

- особливості закладання та проведення досліджень з різними 

культурами; 

- методику виконання статистичного аналізу експериментальних 

даних і використання його результатів для їх інтерпретації. 

- можливості ресурcів та інструментів на платформах Scopus та Web 

of Science. 

 

Аспірант повинен вміти:  

- розробити програму та методику наукових досліджень;  

- самостійно розробити схему одно- і багатофакторного досліду з 

польовими культурами;  

- перенести схему досліджень на конкретну дослідну ділянку;  

- провести фенологічні та біометричні дослідження впродовж 

вегетації піддослідної культури;  

- провести облік урожаю;  

- оформлювати наукову документацію (польові і лабораторні 

журнали,  тощо);  

- провести статистичну обробку урожайних даних та якісних 

показників урожаю;  

- підготувати науковий звіт з обраної теми досліджень;  

- оформити за вимогами дисертаційну роботу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Очікувані результати навчання з дисципліни 
 

Шифр Результат навчання 
РН 4 Знати процедуру встановлення інформаційної цінності та якості 

літературних і фондових джерел. 
РН 9 Аналізувати наукові праці, виявляючи дискусійні та 

малодосліджені питання, здійснювати моніторинг наукових 

джерел інформації стосовно проблеми, яка досліджується 

встановлювати їх інформаційну цінність шляхом порівняльного 

аналізу з іншими джерелами. 
РН 12 Кваліфіковано відображати результати наукових досліджень у 

наукових статтях, опублікованих як у фахових вітчизняних 

виданнях, так і у виданнях, які входять до міжнародних 

наукометричних баз. 
РН 15 Вміти працювати з різними джерелами, здійснювати, обробляти, 

аналізувати та систематизувати отриману інформацію. Розуміння 

наукових статей у сфері обраної спеціальності. Вміння та навики 

працювати з сучасними бібліографічними і реферативними базами 

даних, а також наукометричними платформами, такими як Web of 

Science, Scopus та ін. Наукову літературу щодо сучасного стану та 

тенденцій розвитку світової і вітчизняної науки з розробки сучасних 

еколого-адаптованих технологій вирощування. Вміння та навички 

проводити критичний аналіз різних інформаційних джерел, наукової 

літератури, досліджень вітчизняних і зарубіжних авторів з питань 

розробки сучасних еколого-адаптованих технологій вирощування. 

Вміння та навики відслідковувати найновіші досягнення в аграрному 

виробництві та агрономії та знаходити наукові джерела, що мають 

відношення до сфери наукових інтересів здобувача. Знання, 

розуміння, вміння та навики використання правил цитування та 

посилання на використані джерела, правил оформлення 

бібліографічного списку. Знання та розуміння змісту і порядку 

розрахунку основних кількісних наукометричних показників 

ефективності наукової діяльності (індекс цитування, індекс Хірша (h-

індекс), імпакт-фактор). Вміння та навички аналізувати інформаційні 

джерела, виявляти протиріччя і невирішені раніше проблеми або їх 

частини, формулювати робочі гіпотези. 

 

5. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 
результатами 

 

Компетентності 
Програмні результати навчання 

РН4 РН9 РН12 РН15 

ЗК 5 + + + + 

ЗК 7 + + + + 

ФК 1 + +  + 

 



ЗК 5. Здатність розробляти та управляти науковими проектами, 

ініціювати організації досліджень в галузі науково-дослідницької та 

інноваційної діяльності з урахуванням фінансування науково-дослідницьких 

робіт. 

ЗК 7. Здатність презентувати результати своїх досліджень. 

ФК 1. Здатність формулювати наукову проблему, розробляти робочі 

гіпотези, визначати актуальність, мету, завдання, які необхідно вирішити для 

досягнення мети, оцінювати необхідні ресурси та час для реалізації, що 

передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних 

знань та/або професійної практики. 

 

6. Критерії оцінювання результатів навчання 

 

Система оцінювання навчальних досягнень аспірантів 

 

Вид заняття 

Максимальна 
кількість 
балів за 

одиницю 

Модуль 1 

Кількість 
одиниць 

Максимальна 
кількість 

балів 

Лекції 0,5 18 9,0 

Практичні заняття 1,0 24 24,0 

Лабораторні роботи – – – 

Самостійна робота 0,19 78 15,0 

Індивідуальні завдання – – – 

Модульна контрольна 
робота* 12,0 1 12,0 

Разом: – 60 

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

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

поточного контролю за накопичувальною системою (60 балів). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Порогові рівні оцінок за результатами навчання за модулем 1 
 

Шифр 
результату 
навчання 

Вид заняття 

Мінімальна 
кількість балів 
(репродуктивн

ий рівень)** 

Максимальна 
кількість балів 

(творчий 
рівень) 

36 60 
РН 4 Лк 1, Лк 2, Пр 1, Пр 2, 

Пр 12, Ср 1, Ср 2, Ср 8 
8,0 13 

РН 9 Лк 3, Лк 4, Пр 3, Пр 4, 
Пр 5, Ср 3, Ср 4,  Ср 5. 

7,0 12 

РН 13 Лк 5, Лк 6, Пр 6, Пр 7, 
Пр 8, Ср 6, Ср 7  

6,0 10 

РН 15 Лк 7, Лк 8, Лк 9, Пр 9, 
Пр 10, Пр 11, Пр 12, Ср 9, 
Ср 10 

8,0 13 

РН4, РН9, 

РН13, РН15 
МКР 7,0 12 

Разом: 36 60 

 

Мінімальний пороговий рівень оцінки визначається тим, що аспірант 
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, здобувач вищої освіти 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 аспірантом, складає 60% від максимальної кількості балів, 
отриманих під час вивчення дисципліни – 36 балів.  

 

7. Засоби діагностики результатів навчання та форми поточного  

й підсумкового контролю 
 

Підсумковий контроль результатів навчання та компетентностей 
аспірантів 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 аспірантом 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 вирішення типових професійних 
завдань фахівця на робочому місці та дозволяють діагностувати рівень 



підготовки аспіранта і рівень його компетентності з навчальної 
дисципліни.  

Аспірант 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. Здобувача слід вважати 
атестованим, якщо сума балів, одержаних за результатами підсумкової 
перевірки успішності, дорівнює 60.  

Мінімально можлива кількість балів, отриманих аспірантом 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  

Змістовий модуль 1. Методи досліджень у рослинництві 

Лекція 1. (Т1). Місце науки у підвищенні продуктивності аграрного 

виробництва 

Виникнення і коротка історія сільськогосподарської дослідної справи. 

Роль вітчизняних і зарубіжних вчених у розробці методів агрономічних 

досліджень, сучасний стан дослідної справи в Україні. Рівні та види наукових 

досліджень.  Значення науки в розвитку аграрного виробництва. 

Лекція 2. (Т2). Загальнонаукові та спеціальні методи досліджень  

Види та методи наукових досліджень. Загальнонаукові методи – гіпотеза, 

експеримент, аналіз, синтез, дедукція, аналогія, моделювання, узагальнення. 

Спеціальні методи досліджень – лабораторний, вегетаційний, лізиметричний, 

польовий. Вимоги до планування і проведення дослідів.  

Лекція 3. (Т3). Польовий дослід. Вимоги до проведення польового 

досліду 

Типовість польового досліду. Дотримання принципу єдиної різниці 

проведення досліду на спеціально виділеній ділянці, облік урожаю та 

достовірність досліду. Види польових дослідів та їх специфіка відповідно до 

різних сільськогосподарських культур.  

Лекція 4. (Т4).  Основні елементи методики польового досліду 

Розміщення варіантів у польовому досліді та дослідних ділянок. 

Методика польового досліду та її елементи. Вплив кількості варіантів, форми 

та орієнтації ділянок на похибку досліду. Повторність і повторення.  Методи 

розміщення варіантів на ділянках досліду. Оцінка ефективності розміщення 

різних методів. Рендомізація. Метод розщеплених ділянок. Стандартний, 

систематичний та рендомізований методи, їх суть. Ефективність 

систематичного та рендомізованого розміщення варіантів. Розміщення 



дослідних ділянок методом латинського квадрату, латинського прямокутнику 

та методом розщеплених ділянок. 

Лекція 5. (Т5). Планування польового експерименту, закладання і 

проведення польового досліду 

Загальні принципи та етапи планування експерименту. Вибір теми і 

визначення завдання досліджень. Робоча гіпотеза. Поняття про криву відгуку. 

Вимоги до схеми досліду. Техніка рендомізації варіантів. Планування 

спостережень і облік у польовому експерименті. Основні вимоги до 

спостережень. Строки проведення фенологічних спостережень за ростом і 

розвитком рослин. Етапи закладання польового досліду. Вимоги до польових 

робіт на дослідній ділянці. Спеціальні роботи догляду за дослідом. 

Особливості закладання та проведення польових дослідів на еродованих 

гуртах, на зрошуваних землях, у виробничих умовах.  

 

Змістовий модуль 2. Біометрія у наукових дослідах та статистична 

обробка результатів досліджень 

Лекція 6. (Т6).  Агротехніка на дослідному полі. Документація і 

звітність 

Агротехнічний фон. Внесення добрив. Обробіток ґрунту. Сівба та 

садіння рослин. Догляд за рослинами. Форми документації. Первинна та 

основна документація. Вимоги до наукового звіту. Правила оформлення звіту. 

Лекція 7. (Т7).  Біометрія в наукових дослідженнях, збирання і облік 

врожаю 

Біометрія в наукових дослідженнях. Візуальна оцінка стану посівів. 

Оцінка морозо- і зимостійкості озимих культур. Визначення посухостійкості 

рослин. Оцінка стійкості посівів до вилягання, поникання, осипання зерна і 

проростання його в колосі.  Облік густоти посівів і насаджень.  Визначення 

динаміки росту рослин та площі листкового апарату різних 

сільськогосподарських культур.   

Різні методи обліку врожаю. Підготовка досліду до обліку врожаю. 

Виключки, бракування ділянок, об’єктивні причини для виключки. 

Використання коваріаційного аналізу для вирівнювання досліджуваних 

параметрів. 

Лекція 8. (Т8).  Використання статистичних методів у рослинництві 

Дисперсійний аналіз вегетаційних та польових дослідів. Суть і основи 

методу. Оцінка різниці між вибірковими середніми. Схеми дисперсійного 

аналізу однофакторного і багатофакторного вегетаційних та польових 

дослідів. 

Лекція 9. (Т9).  Лінійна кореляція і регресія. Криволінійна кореляція 

і регресія 

Загальні відомості з кореляції – форма зв’язку, сила зв’язку, направлення. 

Рівняння регресії. Визначення лінійної кореляції. Визначення криволінійної 

кореляції. Кореляційне відношення. Критерій «t». Критерій лінійної кореляції. 



9. Теми лекцій  

 

№
 з/п 

Тема Назва теми 
Кількість 

годин 

МОДУЛЬ 1. 

Змістовий модуль 1. Методи досліджень у рослинництві 

1 Т1 
Тема 1. Місце науки у підвищенні продуктивності 

аграрного виробництва. 

2  

2 Т2 
Тема 2. Загальнонаукові та спеціальні методи 

досліджень 

2  

3 Т3 
Тема 3. Польовий дослід. Вимоги до проведення 

польового досліду 

2 

4 Т4 Тема 4. Основні елементи методики польового досліду 2 

5 Т5 
Тема 5. Планування польового експерименту, 

закладання і проведення польового досліду 

2 

  Разом за змістовим модулем 1 10 

Змістовий модуль 2. Біометрія у наукових дослідах та статистична 
обробка результатів досліджень 

6 Т6 Тема 6. Агротехніка на дослідному полі. Документація 

і звітність 

2 

7 Т7 Тема 7. Біометрія в наукових дослідженнях, збирання і 

облік врожаю 

2  

8 Т8 Тема 8. Використання статистичних методів у 

рослинництві 

2 

9 Т9 Тема 9. Лінійна кореляція і регресія. Криволінійна 

кореляція і регресія 

2 

  Разом за змістовим модулем 2 8 

Разом за модуль 1: 18 

Разом: 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Практичні заняття 

 

№ 

з/п  

Тема Назва тем  

 

Кількість 

годин  

1. Пр1 Особливості планування і проведення 

дослідів в різних агроекологічних умовах.  

2  

2. Пр2, Пр3, 

 

 

Техніка закладання польових дослідів.  

Орієнтовні схеми та перелік обов’язкових 

аналізів і обліків у агрономічних дослідах з 

різними сільськогосподарськими культурами.  

4 

3. Пр4, 

Пр5 

Методика досліду з польовими культурами. 

Ведення наукової документації.  

4 

4. Пр6, 

 

Використання статистичних методів у 

рослинництві.  

2 

5. Пр7, Пр8, 
Пр9 

Аналіз рослинних зразків 
сільськогосподарських культур  

6 

6. Пр10, Пр11 Організація підготовки дисертаційної роботи 4 

7. Пр12 Вивчення можливостей ресурcів та 
інструментів на платформах Scopus та Web of 
Science. 

2 

   Всього:  24  

  

11. Самостійна робота 
 

№  
з/п  

Тема Назва тем  Кількість годин  

 

1.  Ср1 Загальнонаукові та спеціальні методи 

досліджень  

4 

2.  Ср2 Особливості планування і проведення дослідів   6 

3.  Ср3 Вибір і підготовка земельної ділянки під дослід  4 

4.  Ср4 Методи розміщення варіантів в досліді  8  

5.  Ср5 Техніка закладання польового досліду  8 

6.  Ср6 Біометрія в наукових дослідженнях  6 

7.  Ср7 Орієнтовні схеми та перелік обов’язкових 

аналізів і обліків у агрономічних дослідах  

6  

8.  Ср8 Використання статистичних методів в агрономії  22 

9.  Ср9 Вивчення можливостей ресурcів та інструментів 

на платформах Scopus та Web of Science. 

6  

10.  Ср10 Вивчення методики виконання та оформлення 

наукових звітів та дисертаційної роботи  

10 

         Всього:  78  



12. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення 

Лекційний курс ведеться з використанням мультимедійної установки, 
таблиць, плівок, ілюстрацій, що розкривають зміст теми лекції.  

Практичні заняття проводяться в аудиторіях кафедри рослинництва. 

 

13. Рекомендована література 

Основна 

1. Методика наукових досліджень в агрономії: навч. посіб. / Е.Р. Ермантраут, 

А.С. Малиновський, В.Г. Дідора та ін. 2010. 124 с.  

2. Мойсейченко В.Ф., Єщенко В.О. Основи наукових досліджень в 

агрономії. К.: Вища школа, 1994. 334 с.  

3. Основи наукових досліджень в агрономії / В.О. Єщенко, П.Г. Копитко, 

В.П. Опришко, П.В. Костогриз, 2005. 286 с. 

4. Методика наукових досліджень в агрономії [текст]: навч. посіб. / В. Г. 

Дідора, О. Ф. Смаглій, Е. Р. Ермантраут. та ін. 2013. 264 с. 

5. Основи наукових досліджень в агрономії : підруч. / В. О. Єщенко, П. Г. 

Копитко, В. П. Опришко та ін.; за ред. В. О. Єщенка. Вінниця: ПП «ТД 

«Едельвейс і К»», 2014. 332 с.  

6. Дослідна справа в агрономії: навч. посібник у 2 кн. Кн. 1. Теоретичні 

аспекти дослідної справи / А. О. Рожков, В. К. Пузік, С.М. Каленська та 

ін.; за ред. А. О. Рожкова. 2016. 316 с. 

Додаткова  

1. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. М.: Агропромиздат, 1985. 351с.  

2. Лісовал А.П. Методи агрономічних досліджень. К.: НАУ, 2002. 247с.  

3. Тимошенко І.І., Майщук З.М., Косилович Г.О. Основи наукових 

досліджень в агрономії. Львів: ЛДАУ, 2004. 111 с.  

4. Куртин Н.П., Петак Г.М. Основи наукових досліджень у агрономії. 

Ужгород, 2001.  73 с.  

5. Грицаєнко З.М., Грицаєнко А.О., Карпенко В.П. Методи біологічних та 

агрономічних досліджень рослин і ґрунтів. К.: ЗАТ «Нічлава», 2003. 320с.  

6. Горбатенко І. Ю. Основи наукових досліджень. 2001. 92 с.  

 

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

електронних носіях тощо) бібліотеки ЖНАЕУ, 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. 40-річчя Жовтня, 3 +380 (44) 525-81-04).  

2. 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).  

3. Ресурси Інтернету.  

http://www.lib.zt.ua/
http://www.lib.zt.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/

