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1. Профіль дисципліни 

Кафедра внутрішніх 

хвороб тварин та 

фізіології 

Освітній ступінь – магістр 

Галузь знань: 21 «Ветеринарна медицина» 

Спеціальність: 211 «Ветеринарна медицина» 

Освітньо- професійна програма «Ветеринарна медицина» 

Кількість кредитів – 4 

Загальна кількість годин – 120 

Рік підготовки - 6, семестр – 11 

Компонент освітньої програми: обов’язкова 

Цикл підготовки: професійний 

Мова викладання: українська 

 

2. Інформація про викладача 

Викладач  
Пінський Олег Вікентійович, кандидат ветеринарних 

наук, доцент 

Профайл викладача  
http://znau.edu.ua/fakulteti/veterinarnoji-meditsini/m-about-

vhtf/m-chief-vhtf 

Контактна інформація 
номер телефону: 067-7428830, контактний E-mail: 

pinsky.o.v@ukr.net 

Сторінка курсу в Moodle http://beta.znau.edu.ua:3398/enrol/index.php?id=1062 

Консультації 

Тематичні консультації 1 раз/місяць, остання середа 

місяця, 15.00-16.00 

Онлайн консультація через Телеграм, Viber 

вівторок-четвер кожного тижня, з 15.00 до 16.00 

 

3. Анотація до дисципліни 

Наука в області ветеринарної медицини розвивається досить успішно у всіх 

напрямках. Підготовка висококваліфікованих спеціалістів передбачає пошук та розвиток 

творчих здібностей у здобувачів. Курс спрямований на вивчення широкого кола питань зі 

сфери вищої освіти (її становлення, реформування, розвиток в окремих країнах, створення 

європейського простору освіти і науки), ролі науки в житті суспільства (її розвитку в різні 

історичні епохи, ролі наукового прогнозування, ролі і місця вченого в суспільстві), 

становлення молодого вченого (вибору ним теми наукової роботи, оволодіння методами 

та методологією дослідження, аналізу дослідного матеріалу, його експертизи), 

ознайомлення із засобами науково-технічної інформації, системою винахідництва та 

патентознавства, проблемами біоетики в науковій роботі, підготовкою матеріалів до 

публікації та їх офіційного захисту. Здобувачі ознайомляться з термінологією компонентів 

освітньої програми, методами упорядковування інформації із вітчизняних та іноземних 

джерел для розроблення діагностичних, лікувальних, профілактичних заходів та 

підприємницьких стратегій, навчаться узагальнювати показники економічного розвитку та 

відомості щодо ефективності роботи ветеринарних фахівців різного підпорядкування, 

готувати облікову звітність під час планування, організації та здійснення фахової 

діяльності, пропонувати інноваційні підходи для вирішення проблемних ситуацій 
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професійного або соціального походження, будуть знати методи наукової роботи та 

правила їх застосування. 

Теоретичні знання і практичні навики, одержані здобувачами, дозволяють 

випускникам факультету ветеринарної медицини після закінчення вузу впевнено 

включатися у виробничий процес і успішно вирішувати практичні проблеми клінічної 

ветеринарії. 

4. Мета та цілі дисципліни 

Метою навчальної дисципліни «Методологія наукових досліджень у ветеринарній 

медицині»  є формування у здобувачів навиків проведення наукових досліджень на рівні, 

якого вимагає сучасний розвиток ветеринарної науки, розвиток творчої активності, а 

також формування пізнавального інтересу до основних методичних прийомів проведення 

наукових досліджень. Вивчення курсу забезпечить засвоєння наступних компетентностей: 

ЗК 08. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.. 

СК 07. Здатність організовувати і проводити лабораторні та спеціальні діагностичні 

дослідження й аналізувати їх результати.  

СК 18. Здатність використовувати спеціалізовані програмні засоби для виконання 

професійних завдань. 

СК 20. Здатність організовувати, здійснювати і контролювати документообіг під час 

професійної діяльності. 

5. Організація навчання 

5.1. Обсяг дисципліни 

Вид заняття Загальна кількість годин 

Денна 

Лекції 12 

Лабораторні 30 

Самостійна робота 78 

 

5.2. Формат дисципліни 

Формат проведення дисципліни «Методологія наукових досліджень у ветеринарній 

медицині»: очний, змішаний (поєднання традиційних форм навчання з елементами 

електронного навчання через систему Moodle). 

 

Тематичний план начальної дисципліни 

№
 з

/п
 

Т
ем

а 

Назва теми  Кількість 

годин 

1 Т1 Вступ. Роль навчальної дисципліни у формуванні фахівців 

спеціальності 211 «Ветеринарна медицина». Предмет, мета і 

завдання вивчення широкого кола питань зі сфери вищої освіти, роль 

науки в житті суспільства, становленні молодого фахівця. Історія 

науки.  

Основні етапи становлення вищої освіти та науки в Україні. Наука як 

предмет пізнання дійсності. Наука - сфера діяльності людини. 

 

30 

2 Т2 Методологія досліджень. Методи наукових досліджень. 

Наукознавство та його вузлові проблеми. Організація науки та її 

ефективність, проблеми ефективності наукових систем, 

прогнозування науково-технічного прогресу. Складові загального 

циклу наукових досліджень. Основні принципи проведення дослідів 

на тваринах. Методи проведення дослідів у тваринництві та 

ветеринарній медицині. Використання лабораторних тварин у 

наукових дослідженнях. Проблеми біоетики у науковій роботі.  

18 



3 Т3 Види біометричної обробки дослідних даних. Завершальна 

обробка даних досліджень. Виробнича перевірка наслідків 

досліджень, публікація матеріалів досліджень. Методи оцінювання 

ефективності результатів досліджень, біометричної їх обробки, 

визначення достовірності отриманих результатів; критерії 

достовірності результатів досліджень; підготовка матеріалів для 

публікації; підготовка рекомендацій за матеріалами досліджень. 

Виробнича перевірка наслідків досліджень 

28 

4 Т4 Інтерпретація результатів науково-дослідної роботи. Прийоми 

викладення наукових матеріалів. Наукова мова і стиль викладення 

результатів досліджень. 

14 

5 Т5 Наукові публікації . Науково-технічна інформація. Винахідництво та 

патентознавство. Служба науково-технічної інформації та її роль у 

науковій роботі. Відкриття, винаходи та раціоналізаторські 

пропозиції 

14 

6 Т6 Науковий результат: зміст і порядок оформлення. Магістерська 

наукова робота: мета роботи, її завдання, об’єкт та предмет 

дослідження, основні етапи наукового дослідження, техніко-

економічне обґрунтування теми, затвердження та виконання теми. 

1. Структура та технічне оформлення магістерської роботи. Підготовка 

до захисту та захист магістерської роботи. Література. 

16 

  Разом 120 год 

 

ПРИМІТКА. Особливості виконання самостійної складової дисципліни. 

Рівень засвоєння тем, призначених для самостійного опрацювання, оцінюється в ході 

захисту конспекту з самостійної роботи, а також –  при наскрізному опитуванні під час 

лабораторних занять (лекцій) та в окремих завданнях  підсумкового контролю. 

 

5.3 Система оцінювання та вимоги 

Загальна 

система 

оцінювання 

дисципліни 

Рейтинг здобувача визначається за 100-бальною шкалою. 

Формується із рейтингу виконання семестрової роботи (інтервал 36-60 

балів) та рейтингу підсумкового контролю (мінімальний бал – 24, 

максимальний – 40). 

 

Складові оцінки в 60 балів: 

Наскрізне опитування під час лекцій і лабораторних занять – до 20 

балів/семестр; 

Виконання розрахункових та  графічних робіт (лабораторні заняття, із 

застосуванням комп’ютерних засобів навчання) – 30 балів/семестр; 

Захист конспекту із самостійної роботи – 10 балів / семестр.  

 

Деталізація системи оцінювання 

РН 02  Наскрізне опитування під час лекцій і лабораторних занять  

Захист конспекту із самостійної роботи 

Залікові тести 

РН 10  Наскрізне опитування під час лекцій і лабораторних занять  

Захист конспекту із самостійної роботи 

Виконання розрахункових та графічних робіт  

Залікові тести 

РН 20  Наскрізне опитування під час лекцій і лабораторних занять Виконання 

розрахункових та графічних робіт 

Умови допуску Здобувач атестований, якщо сума балів за результатами семестру 



до 

підсумкового 

контролю 

дорівнює 36-60. Мінімальний рівень оцінки (36 балів) передбачає, що 

студент володіє основними теоретичними положеннями з дисципліни, 

але з труднощами вирішує практичні завдання. Виконання ним завдань 

лабораторних робіт значно формалізовано: є відповідність алгоритму, 

але відсутнє глибоке розуміння принципів та методів роботи з 

дисципліни, що вивчається. 

Критерії 

оцінювання 
Наскрізне опитування під час лекцій і лабораторних занять. 

5 балів – студент грамотно, логічно і чітко розкриває зміст 

наукових термінів, понять та методик, аргументує відповіді; 

4 бали – студент вільно володіє матеріалом, дає недостатньо 

логічні відповіді на запитання, допускає окремі неточності. 

3 бали – студент неповно характеризує тему, допускає значні 

помилки та неточності, демонструє поверхневе знання предмету.  
 

Виконання розрахункових та  графічних робіт. 

За правильно виконане завдання – 5 балів, за роботу з незначними 

помилками – 4 бали, за роботу із декількома значними помилками – 3 

бали, за частково виконану роботу – 2 або 1 бал. 
  

Захист конспекту із самостійної роботи. Максимальна оцінка 10 

балів. 

10 балів – студент грамотно, логічно і чітко розкриває зміст 

наукових термінів та понять, аргументує відповіді, виявляє глибокі та 

міцні знання з теоретичного курсу, вміє використовувати дані 

додаткової літератури. 

9-8 бали – студент вільно володіє матеріалом, дає змістовні 

відповіді на запитання, допускає окремі неточності, виклад матеріалу 

недостатньо логічний. 

7-6 бали – студент неповно характеризує тему, допускає значні 

помилки та неточності, демонструє поверхневе знання предмету.  

5-1 бал  – студент має фрагментарні знання з курсу, нездатний 

аналізувати, узагальнювати матеріал, робота не відповідає вимогам. 

 

Підсумковий тестовий контроль (залік). Використовується 

університетська платформа Moodle. 

Студент отримує 40 тестів ( із бази тестів в 100 питань).  

100% правильних відповідей дорівнює 40 балам. Після заліку 

набрані % переводять в бали (від 1 до 40). В журнал та відомість 

виставляють результати, які потрапляють в інтервал 24-40 балів. 

 

 

6. Результати навчання 

№ з/п Зміст результату навчання 

РН 02 Використовувати інформацію із вітчизняних та іноземних джерел для 

розроблення діагностичних, лікувальних і підприємницьких стратегій. 

РН 10 Пропонувати та використовувати доцільні інноваційні методи і 

підходи вирішення проблемних ситуацій професійного походження.  

РН 20 Володіти спеціалізованими програмними засобами для виконання 

професійних завдань 

 

 

 

 



7. Пререквізити 

Здобувач вищої освіти для успішного навчання та опанування компетентностей з 

дисципліни «Методологія наукових досліджень у ветеринарній медицині» повинен 

володіти необхідними знаннями та результатами навчання з попередньо прослуханих 

дисциплін:   «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)»,  «Інформаційні технології», 

«Клінічна діагностика», «Клінічна біохімія», «Професійна етика і благополуччя тварин», 

«Внутрішні хвороби тварин», «Епізоотологія та інфекційні хвороби тварин». 

 

8. Політики дисципліни 

Політика навчальної дисципліни «Методологія наукових досліджень у ветеринарній 

медицині»: 

 академічна доброчесність. Здобувачам пояснюють цінність набуття нових знань; 

цінністі та функції академічної доброчесності; повідомляють про неприпустимість 

академічного плагіату, заохочують до самостійного виконання навчальних завдань, 

коректного посилання на джерела інформації у разі запозичення наукових матеріалів. 

 відвідування занять. В разі пропущення занять без поважних причин здобувач 

захищає самостійну роботу, здає поточні тести із застосуванням комп’ютерних засобів та 

методики роботи з реальними об’єктами, представлені в оформленому зошиті з 

лабораторних робіт (максимальна кількість семестрових балів – 40). Додаткове 

опитування для підвищення семестрової оцінки не проводиться.  

 гарантування рівного доступу до здобуття вищої освіти особами з 

особливими потребами. За бажанням осіб з особливими потребами опитування, прийом 

практичних завдань здійснюється викладачами в індивідуальному порядку. Прийом 

здобувачів, для набору семестрових балів, здійснюється в часи, відведені для 

консультацій, і проводиться в умовах лабораторії чи он-лайн (терміни – згідно даного 

силабусу).  

 академічна активність. Відповіді на питання наскрізного опитування залежать 

від рівня знань студента і здійснюються за його бажанням.  

 

9. Технічне та програмне забезпечення 

Методичні вказівки до проведення лабораторно-практичних занять, персональний 

комп’ютер з відповідними інстальованими програмами. 

 

10. Література необхідна для вивчення навчальної дисципліни 

 

Базова 

 

1 Методи наукових досліджень у тваринництві та ветеринарній медицині / В.А. 

Яблонський, О.В. Яблонська.  К., 2012.  297 с. 

2. Практикум з основ наукових досліджень у тваринництві / Кононенко В.К., Ібатулін І.І., 

Патров В.С. К., 2003. 133с. 

3. Організація та методика науково-дослідної діяльності / Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. 

Підручник  К.,  2003. 295с. 

4. Крушельницька О.В. Методологія та організація наукових досліджень: К.: Кондор, 

2003. 192 с. 
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