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1. Мета навчальної дисципліни 
 

 Під час вивчення дисципліни важливим моментом є усвідомлення того, що 
на сучасному етапі розвитку людського суспільства наука стає безпосередньою 
продуктивною силою, тому без опанування методами і технікою наукових 
досліджень подальше поглиблення знань про складну природу гідросфери і оцінка 
результатів господарської діяльності людини у водному середовищі – будуть 
неповними. 
 Мета дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень» полягає 
у засвоєнні основних понять про науку і наукове знання; оволодінні сучасною 
методологією наукових досліджень; вивченні засад інформаційного забезпечення 
НДР; ознайомленні з особливостями оформлення результатів наукової роботи та 
пробудженні інтересу до наукових досліджень; ознайомленні із особливостями 
наукових досліджень в умовах водних екосистем та у формуванні практичних 
навичок раціональної організації наукової роботи . 
 

2. Обсяг навчальної дисципліни 

Найменування  
показників  

Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика  
навчальної дисципліни 

денна форма 

Кількість кредитів –  денна 
форма – 4; 
 

Галузь знань 
20 «Аграрні науки та 

продовольство» 
 
 
 
 

обов’язкова 
 

Модулів – 1  Рік підготовки: 
Змістових модулів – 2 
 

1-й 
Семестр 

Загальна кількість годин – 
денна форма – 120 
 

Спеціальність 207 
«Водні біоресурси та 

аквакультура» 
 

1-й  
Лекції 

16 год 

Практичні заняття 

Освітній ступінь: 
магістр 

16 год 

Самостійна робота 
Тижневих годин для 
денної форми навчання: 
аудиторних –  2 год; 
сам. роб. студента −  4 
год. 

88 год 

Вид контролю: 
іспит 
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3. Передумови для вивчення дисципліни 
 Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 
 
студент повинен знати: 
основні поняття про науку та наукові знання; сучасну класифікацію наук; поділ 
наукових досліджень на фундаментальні та прикладні; поняття проблеми, теми та 
предмета наукових досліджень; методику постановки експерименту; організацію 
наукових досліджень у наукових установах та ВНЗ України; методологічні основи 
та етапи наукових досліджень; способи отримання необхідної інформації;  методи 
опрацювання наукової літератури та її огляд; методику узагальнення отриманих 
результатів досліджень; вимоги Держстандарту ДСТУ-3008-95 щодо оформлення 
звіту про науково-дослідну роботу; вимоги ВАК України щодо структури та 
оформлення наукових статей для публікації у фахових виданнях; вимоги до 
структури та оформлення дипломної роботи. 
 
студент повинен вміти: 
обирати тему наукового дослідження; здійснювати пошук необхідної інформації, 
включаючи і можливості Інтернету; здійснювати опрацювання та узагальнення 
інформації з наукових джерел; організовувати та виконувати прикладні наукові 
дослідження з використанням стандартних методик; обробляти результати 
проведених досліджень та формулювати висновки; оформляти результати науково-
дослідної роботи відповідно до вимог Держстандарту України для звіту або 
публікації. 
 
 

4. Результати навчання за дисципліною 
Шифр Програмні результати навчання 

РН01 Мати спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні 
наукові здобутки у сфері водних біоресурсів та аквакультури і є 
основою для оригінального мислення та проведення досліджень 

РН02 Вільно презентувати та обговорювати усно і письмово результати 
досліджень та інновацій, інші питання професійної діяльності 
державною та іноземними мовами.  

РН03 Відшуковувати необхідну інформацію, використовуючи 
різноманітні ресурси, аналізувати та оцінювати цю інформацію 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

5. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 
результатами 

 

Компетентності 
Програмні результати навчання 

РН01  РН02 РН03 

ЗК01 +  + 
ЗК02 +  + 
CК01 +   
CК02 +  + 
СК10  +  

 
 
Загальні: 
ЗК01. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології. 
 ЗК02. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 
Спеціальні: 
СК01. Здатність аналізувати екологічні параметри гідроекосистем природних 

та штучних середовищ та антропогенні впливи на нього на основі критичного 
осмислення проблем у галузі аграрних наук та продовольства та на межі галузей 
знань. 

СК02. Здатність інтегрувати знання та розвʼязувати складні задачі водних 
біоресурсів та аквакультури у широких та мультидисциплінарних контекстах.  

СК10. Здатність зрозуміло і недвозначно доносити власні знання, висновки та 
аргументацію з проблем водних біоресурсів та аквакультури до фахівців і 
нефахівців, зокрема, до осіб, що навчаються. 
 
 
 

6. Критерії оцінювання результатів навчання 
 

Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

Вид заняття 

М
ак

си
ма

ль
на

 
кі

ль
кі

ст
ь 

ба
лі

в 
за

 
од

ин
иц

ю
 

Модуль 1 

К
іл

ьк
іс

ть
 

од
ин

иц
ь,

 го
д.

 

М
ак

си
ма

ль
на

 
кі

ль
кі

ст
ь 

ба
лі

в 

Лекції 1 8 8 
Практичні заняття 1,5 8 12 
Самостійна робота 0,5 44 22 
Модульна контрольна робота* 18 1 18 
Індивідуальні завдання - - - 
Разом: - - 60 
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*На модульні контрольні роботи (МКР) 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). 
 
 

Порогові рівні оцінок за результатами навчання 

Шифр 
результату 
навчання 

Вид заняття 

Мінімальна 
кількість балів 
(репродуктивний 
рівень)** 

Максимальна 
кількість балів 
(творчий 
рівень) 

36 60 
РН01 Лк1-4, Пз1-4, СР (ЗМ1) 11 18 
РН02 Лк5-7, Пз 5-7, СР (ЗМ2) 11 16 
РН03 Лк 8, Пз 8, СР (ЗМ2) 4 8 
РН01, РН02, 
РН03 

МКР 10 18 

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 оцінювання результатів навчання 

Підсумковий контроль результатів навчання та компетентностей студентів з 
навчальної дисципліни здійснюється на підставі проведення семестрового заліку. 
Залікові тести охоплюють програму навчальної дисципліни. Завданням заліку 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 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 заліку, 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.  
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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 
екзаменаційні 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 (ЗМ1). Основні положення наукових досліджень. 
Тема 1 (Т1). Значення науки у розвитку рибогосподарської галузі України. 
Тема 2 (Т2). Форми та види наукових досліджень. 
Змістовий модуль 2 (ЗМ2). Особливості гідробіологічних досліджень.  
Тема 3(Т3). Організаційні засади планування та проведення досліджень у 
рибництві. 
Тема 4 (Т4) . Організація роботи дослідника у галузі рибництва. 

 
9. Теми лекцій 

№
 з/

п 
Те

ма
 

 

Назва теми 

Кількість 
годин 
денна форма 
 

Змістовий модуль 1. Основні положення наукових досліджень. 
1 Т1 Значення науки у розвитку рибогосподарської галузі України. 2 
2 Т2 Форми та види наукових досліджень. 6 
Змістовий модуль 2. Особливості гідробіологічних досліджень у галузі рибництва.  
3 Т3 Організаційні засади планування та проведення досліджень у 

рибництві. 6 

4 Т4 Організація роботи дослідника у галузі рибництва 2 
Разом: 16 
 

10. Теми практичних занять 

№
 з/

п 
Те

ма
 

 

Назва теми 

Кількість 
годин 
денна форма 
 

Змістовий модуль 1. Основні положення наукових досліджень. 
1 Т1 Принципи постановки рибогосподарських наукових досліджень 2 
2 Т2 Методологія підготовки та проведення експериментальних 

досліджень в акваріальних умовах 2 

3 Т2 Основні методи постановки рибогосподарських досліджень 2 
4 Т2 Обробка результатів наукових досліджень 2 
Змістовий модуль 2. Особливості гідробіологічних досліджень у галузі рибництва. 
5 Т3 Порядок оформлення заключного звіту з наукової роботи 2 
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6 Т3 Робота з джерелами інформації 2 
7 Т3 Підготовка наукової публікації 2 
8 Т4 Оформлення та підготовка магістерської роботи до публічного 

захисту 2 

Разом: 16 
 

 
13. Самостійна робота 

№
 з/

п 
Те

ма
 

 

Назва теми 

Кількість 
годин 
денна форма 
 

Змістовий модуль 1. Основні положення наукових досліджень. 
1 Т1 Наука як система знань.  2 
2 Т1 Завдання та основні ознаки науки. 2 
3 Т1 Основні наукові поняття: гіпотеза, закономірність, закон, 

принцип, постулат, теорія. 2 

4 Т1 Поняття наукового дослідження: основні ознаки та 
характеристики. 2 

5 Т1 Основні види наукових досліджень. 2 
6 Т1 Поняття методології науково-дослідної роботи. 2 
7 Т1 Основні види та функції методології наукових досліджень. 2 
8 Т1 Класифікація методів наукових досліджень: всезагальний, 

загальнонауковий та конкретно-науковий методи. 2 

9 Т1 Характеристика загальнонаукових методів: аналіз, синтез, 
індукція і дедукція, абстрагування і конкретизація, аналогія та 
моделювання. 

2 

10 Т1 Емпіричні методи досліджень: експеримент, спостереження, 
опис. 2 

11 Т1 Послідовні стадії організації експерименту. 4 
12 Т1 Основні характеристики наукових фактів: вірогідність, новизна, 

точність, соціальне (суспільне) значення. 2 

13 Т2 Використання математичної статистики у наукових 
дослідженнях. 2 

14 Т2 Вибір теми наукового дослідження: прийоми та способи.  2 
15 Т2 Актуальність та новизна теми досліджень.  2 
16 Т2 Планування науково-дослідної роботи. 4 
17 Т2 Пошук необхідної літератури у бібліотеках. Структура системи 

УДК. 2 

18 Т2 Пошук потрібної інформації у Інтернеті.  2 
19 Т2 Пошук патентних матеріалів по темі досліджень. 2 
20 Т2 Прийоми роботи з науковою літературою. 4 
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21 Т2 Способи накопичення наукової інформації. 2 
22 Т2 Поняття та види наукових публікацій. 2 
23 Т2 Методика підготовки та оформлення наукових публікацій до 

видання (тез, статей). 4 

24 Т2 Гігієна розумової праці. 2 
Змістовий модуль 2. Особливості гідробіологічних досліджень у галузі рибництва 
25 Т3 Особливості наукових досліджень в умовах водойм різного 

типу. 2 

26 Т3 Основні напрями гідробіологічних досліджень. 2 
27 Т3 Етапи гідробіологічних досліджень у рибництві. 2 
28 Т3 Науковий звіт. Особливості оформлення наукового звіту. 4 
29 Т3 Дисертація та автореферат дисертації, вимоги до структури та 

оформлення. 4 

30 Т3 Особливості оформлення наукової статті. 2 
31 Т3 Рецензія та вимоги до неї. 2 
32 Т3 Монографія, її основна суть. 2 
33 Т3 Навчальний посібник, підручник і вимоги до них. 2 
34 Т4 Структура та особливості магістерських робіт у світлі основних 

вимог положення про підготовку і захист магістерських робіт. 2 

35 Т4 Правила оформлення магістерської роботи. 2 
36 Т4 Стиль наукової мови. 2 
37 Т4 Підготовка рукопису до комп'ютерного друку. 2 
38 Т4 Доповідь на наукову тему або повідомлення та загальні вимоги 

до них. 2 

Разом: 88 
 

14. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення 
Лекційні заняття проводяться в аудиторіях, обладнаних мультимедійними 

засобами, і передбачають використання презентацій. Практичні заняття 
проводяться у спеціалізованій лабораторії. 

 
15. Рекомендовані джерела інформації 

Основна 
1. Атраментова Л. А. Статистические методы в биологии /Л. А.  Атраментова.,  

О. В.  Утевская —    Горловка,  2008.  —  148   с.  
2. Білуха М. Т. Основи наукових досліджень [Текст]: Підручник для студентів 

економічних спеціальностей вищих навчальних закладів / М. Т. Білуха. — К.: Вища 
шк., 1997. — 271 с.  

3. Загвязинский В. И. Методология и методика дидактического исследования 
[Текст] / В. И. Загвязинский. — М.: Педагогика, 1982. — 160 с.  

4. Ковальчук В. В. Основи наукових досліджень [Текст]: Навчальний посібник 
/ В. В. Ковальчук, Л. М. Моїсеєв. — 3-е вид., перероб. і допов. — К.: ВД 
«Професіонал», 2005. — 240 с.  

5. Конверський А. Є. Основи  методології  та  організації  наукових  
досліджень:  Навч.  посіб.  для  студентів, курсантів, аспірантів і ад’юнтів / за ред. 
А. Є.  Конверського. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 352 с. 
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6. Марцин В.С. Основи наукових досліджень: навч. посібник / В.С. Марцин, 
Н.Г. Міценко, О.А. Даниленко та ін. — Львів: Ромус-Поліграф, 2002.— 128 c. 

7. Мороз І. В. Структура дипломних, кваліфікаційних робіт та вимоги до їх 
написання, оформлення і захисту [Текст] / І. В. Мороз. — К.: Т-во «Знання», 1997. 
— 56 с.  

8. Положення про підготовку і захист магістерської роботи. - К.: НУБІП 
України, 2009. – 21 с. 

9.  Цехмістрова Г.С. Основи наукових досліджень  [навч. посіб.]  / Г. С. 
Цехмістрова  – К.: Видавничий дім «Слово», 2003 – 240 с.  

10. Шургин А. И. Исследовательская деятельность школьных лесничеств: 
учебно-методическое пособие / А.И.Шургин, Н. Н., Архипова, Е. А. Гончаров, В. А 
Закамский и др. – Йошкар-Ола: Марийский государственный технический 
университет, 2008. – 269 с.  

Допоміжна 
11. Баскаков А.Я. Методология научного исследования (Доступ з локальної 

мережі СумДУ) : учеб. пособ. для вузов / А.Я. Баскаков, Н.В. Туленков. - 2-е изд., 
испр. - К. : МАУП, 2004. - 216 с. 

12. Бурчин М. Н. Введение в современную точную методологию науки: 
структуры систем знаний [Текст] / М. Н. Бурчин, В. И. Кузнецов. — М.: АО 
«Аспект-Пресс», 1994. — 120 с.  

13. ГОСТ 16 128-70. Площади пробные лесоустроительные. Метод закладки. – 
введ. 01.01.84 до 01.01.94. 

14. Дудченко А. А. Основы научных исследований [Текст]: Учеб. пособие / 
А. А. Дудченко. — К.: Т-во «Знання», КОО, 2000. — 114 с.  

15. Єріна А.М. Методологія наукових досліджень : Навчальний посібник / А.М. 
Єріна, В.Б. Захожай,. Д.Л Єрін.- К. : Центр навчальної літератури, 2004. - 212 с. 

16. Кузнецов И. Н. Методика научного исследования [Текст] / И. Н. Кузнецов. — 
Минск: [б.и.], 1997. — 257 с.Пилипчук М.І. Основи наукових досліджень : 
підручник / М.І. Пилипчук, А.С. Григор'єв, В.В. Шостак. - К. : Знання, 2007. - 270 с. 

17. Кузнецов И. Н. Рефераты, контрольные, курсовые и дипломные работы 
[Текст] / И. Н. Кузнецов, Л. В. Лойко. — Минск: [б.и.], 1998. — 78 с.  

18. Леонов В. П. Реферирование и аннотирование научной литературы [Текст] / 
В. П. Леонов. — Новосибирск: [б.и.], 1986. — 124 с. 

19. Лудченко А.А. Основы научных иследований: учеб. пособие / A. A. 
Лудченко, Я. A. Лудченко, Т. А. Примак; под ред. A.A. Лудченко. — Київ: Знання, 
2000. — 114 с. 

20. Мальцев П. М. Основы научных исследований [Текст] / П. М. Мальцев, 
Н. А. Емельянова. — К.: Вища шк.,1982. — 136 с.  

21. Санітарні правила в лісах України. — К.: ДКЛГ України, 1995. — 19 с. 
22. Сидоренко В. К. Основи наукових досліджень [Текст] / В. К. Сидоренко. — 

К.: 2000. — РНКЦ «ДІНІТ», 2000. — 259 с.  
Інформаційні ресурси 

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).  

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). 

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