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1. Опис навчальної дисципліни 

«Методологія і організація наукових досліджень в галузі» 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів – 4 

Галузь знань 

18 «Виробництво та 

технології» 

 

 

Модулів – 3 
Спеціальність 

183 «Технології захисту 

навколишнього 

середовища» 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 3 1-й - 

 Семестр 

Загальна кількість 

годин - 120  

1-й - 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 3 

самостійної роботи 

студента – 5 

Освітній ступінь: 

Магістр 

 

14 год. -. 

Практичні, семінарські 

– - 

Лабораторні 

26 год. - 

Самостійна робота 

80 год. - 

Вид контролю: залік 

 

 

 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 33,3:66,6 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

«Методологія і організація наукових досліджень в галузі» 

 

Метою запропонованого курсу є вивчення різноманітних методів екологічних 

та агроекологічних досліджень, які допомагають оцінити екологічний стан 

довкілля, виявити порушення екологічної рівноваги у довкіллі, встановити 

причини погіршення стану земель аграрного сектору та дозволяють розробити 

науково обґрунтовані рекомендації щодо поліпшення екологічної ситуації та 

подолання наслідків екологічної кризи. 

Інтегральна компетентність 

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері технологій захисту 

навколишнього середовища при здійсненні професійної діяльності або у процесі 

навчання, що передбачає проведення досліджень та/або пошуку інноваційних 

рішень, які характеризуються комплексністю та невизначеністю умов. 

Загальні компетентності 

– здатність використовувати сучасні комп’ютерні і комунікаційні технології 

при зборі, збереженні, обробці, аналізі і передачі інформації про стан довкілля та 

виробничої сфери. 

–  здатність організовувати науково-дослідницькі і науково-виробничі роботи 

та управляти колективом 

–  здатність розробляти та впроваджувати інноваційні природоохоронні 

проекти 

Фахові компетентності спеціальності 

–  здатність використовувати науково обґрунтовані методи при обробці 

результатів досліджень в галузі технологій захисту навколишнього середовища.  

–  здатність розробляти стратегії сталого розвитку адміністративно-

територіальних одиниць з врахуванням виробничої діяльності. 

–  здатність створювати фізико-математичні моделі процесів, що відбуваються 

при техногенному забрудненні навколишнього середовища 

– здатність розробляти системи управління екологічною безпекою підприємств 

та організацій 

–  здатність розробляти методи та використовувати відомі способи утилізації, 

знезараження і рециклінгу побутових, промислових, радіоактивних та інших 

екологічно небезпечних відходів.  

–  здатність оцінювати вплив промислових об’єктів, їх викидів та скидів на 

довкілля 

–  здатність впроваджувати і використовувати відновлювальні джерела енергії 

та ресурсоенергозберігаючі технології з дотриманням норм екологічної безпеки 

–  здатність здійснювати контроль стану екологічної безпеки та оцінювати 

ступінь забруднення повітря і промислових викидів в атмосферу, води та водних 

об’єктів, ґрунтів та земельних ресурсів 

–  здатність використовувати і впроваджувати у виробництво технології та 

методи очищення питної води, комунальних і промислових стоків 
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– здатність оцінювати стан забруднених внаслідок техногенної діяльності 

земель та розробляти технології їх реабілітації 

–  здатність до проектування систем і технологій захисту навколишнього 

середовища та забезпечення їх функціонування 

–  здатність творчо використовувати у професійній діяльності знання 

вітчизняної та міжнародної екологічної політики та співробітництва в сфері 

технологій захисту довкілля 

–  здатність формулювати проблеми, завдання, обирати методи наукового 

дослідження, отримувати нову інформацію на основі дослідів та аналізу 

експериментальних даних, складати аналітичні огляди, узагальнювати отримані 

результати, формулювати висновки і практичні рекомендації на основі отриманих 

результа 

Програмні результати навчання  

–  вміти використовувати аналіз при вивченні складних систем, розуміти їх 

взаємозв’язки та організаційну структуру, знати сучасні досягнення науки і 

техніки в природоохоронній сфері 

–  вміти застосовувати знання іноземної мови для написання реферату, 

наукової статті, наукових праць та спілкування на наукових конференціях 

–  вміти використовувати сучасні комунікаційні, комп’ютерні технології у 

природоохоронній сфері, збирати, зберігати і обробляти інформацію про стан 

навколишнього середовища, аналізувати інформацію про стан довкілля та 

виробничої сфери для вирішення завдань професійної діяльності 

–  володіти методологією планування і організації науково-дослідної роботи з 

проблем охорони навколишнього середовища та методами управління 

колективами 

–  вміти розробляти та управляти проектами, оцінювати та забезпечувати 

якість виконаних робіт 

–  вміти генерувати ідеї нових технологій захисту навколишнього середовища, 

обґрунтовувати рішення направлені на убезпечення довкілля та виробничої сфери 

–  вміти застосовувати статистичні наукові методи при обробці 

експериментальних даних наукових досліджень в галузі технологій захисту 

навколишнього середовища, використовувати комп’ютерні програми для обробки 

експериментальних даних 

–  знати принципи промислового планування на різних рівнях управління та 

вміти проводити екологічні дослідження з проблем територіально-просторового 

планування 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Модуль 1. Теоретичні основи науки та наукової діяльності. 

Змістовний модуль 1. Теоретичні основи науки та наукової діяльності. 

Тема 1. Концептуальні основи наукового аналізу. 

Цілі, предмет, методи і завдання, огляд тем курсу. 

Значення і сутність наукового аналізу. 
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Зв'язок та місце навчальної дисципліни в системі підготовки наукових кадрів. 

Історичні основи розвитку наукового аналізу: теоретичний та прикладний 

аспекти.  

Концептуальні основи екології як науки. 

Тема 2. Розвиток наукових досліджень в Україні та за її межами. 

Етапи розвитку науки: зародження, розвиток, НТР, НТП. 

Методологічні основи визначення рівня науки в різних країнах світу. 

Організація наукової діяльності в Україні. Пріоритети та напрямки розвитку. 

Екологізація наукової діяльності людини, як запорука продовження життя на 

планеті Земля. 

Наукові школи світу в галузі екології. Мета та методологічні основи. 

Тема 3. Методологія та методи наукових досліджень. 

Поняття про методологію та методи наукового дослідження. 

Класифікація методів наукових досліджень. 

Методи наукових досліджень та шляхи їх застосування в екології. 

Наукові та ненаукові знання: де межа? 

Приклади методології наукових досліджень для об’єкту власного дисертаційного 

дослідження. Сутність її основних наукових методів. 

Тема 4. Наукова організація праці та технологія дослідницької роботи. 

Поняття та принципи організації праці у науковій діяльності. 

Особливості творчої праці. Роль особистості в науці. 

Планування та раціональна організація праці науковця. 

Сучасні технології в екологічних дослідженнях. 

Індивідуальна та колективна праця науковця: мата та амбіції. 

 

Модуль 2. Технологія проведення наукових досліджень. 

Змістовний модуль 2. Технологія проведення наукових досліджень. 

Тема 5. Основні методи пошуку інформації для наукового дослідження . 

Документальні джерела інформації та їх пошук.  

Методи роботи з каталогами і картотеками. 

Організація роботи з науковою літературою. 

Мета та шляхи пошуку наукової інформації: що, де, як. 

Особиста бібліографічна картотека наукових джерел інформації: правила, досвід, 

результат. 

Тема 6. Роль сучасних технологій у наукових дослідженнях. 

Методологія аналітичної діяльності. Аналітичні технології. 

Принципи організації аналітичної діяльності в галузі екологічної безпеки. 

Методи формалізації предметної області й моделювання. 

Автоматизовані системи обробки інформації. 

«Мозковий штурм», «Дерево мети»: правила і практика їх застосування. 

Застосування методів моделювання в екологічній галузі. 

Тема 7. Винахідництво як евристичний спосіб наукового дослідження.  

Загальні положення патентування винаходів і корисних моделей. 

Об'єкти патентного права. 
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Суб'єкти патентного права.  

Оформлення патентних прав. Права авторів.  

Патентування – захист авторських прав чи власне бажання наживи вище 

загальних соціальних інтересів. 

Міжнародний досвід захисту авторських прав. 

Тема 8. Місце та роль експерименту у наукових дослідженнях. 

Розробка та експериментальна перевірка моделі, головних ідей, концептуальних 

положень, що покладені в основу дослідження.  

Вимоги до засобів вимірювання параметрів об’єктів і процесів під час їх 

експериментального дослідження. 

Обробка  даних дослідження та оформлення результатів. 

Експеримент: від чого залежать його результати. 

Експериментальні наукові дослідження в екологічній галузі. 

 

Модуль 3. Оприлюднення результатів наукових досліджень. 

Змістовний модуль 3. Оприлюднення результатів наукових досліджень. 

Тема 9. Методика роботи над рукописом дослідження: особливості 

підготовки, оформлення та оприлюднення результатів дослідження. 

Узагальнення результатів, отриманих в науковому дослідженні. 

Форми відображення результатів наукового дослідження: повідомлення, доповіді, 

тези, статті, звіти про науково-дослідну роботу, науково-методичні рекомендації, 

навчальні посібники, дисертації, монографії. 

Особливості представлення результатів, отриманих під час виконання науково-

дослідної теми, при написанні кваліфікаційних дипломних робіт і дисертацій. 

Електронна презентація результатів наукової роботи. 

Особистий внесок у рукописах наукових досліджень і плагіат. 

Тема 10. Оцінка достовірності та ефективності у наукових дослідженнях. 

Поняття достовірності та ефективності у наукових дослідженнях. 

Методи доказів достовірності: аналітичні, експериментальні, підтвердження 

практики. 

Оцінка ефективності наукових досліджень. 

Оцінка адекватності, достовірності та ефективності наукових досліджень в галузі 

екологічної безпеки.  

Порівняльна та загальна ефективності результатів наукових досліджень в екології. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

«Методологія і організація наукових досліджень» 

Назви 

змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1. Теоретичні основи науки та наукової діяльності 
Змістовий модуль 1. Теоретичні основи науки та наукової діяльності 
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Тема 1. 

Концептуальні 

основи 

наукового 

аналізу 

12 2  2 - 8 - - - - - - 

Тема 2. Розвиток 

наукових 

досліджень в 

Україні та за її 

межами 

10 -  2 - 8 - - - - - - 

Тема 3. 

Методологія та 

методи наукових 

досліджень 

12 2  2  8 - - - - - - 

Тема 4. Наукова 

організація праці 

та технологія 

дослідницької 

роботи 

14 2  4  8 - - - - - - 

Разом за 

змістовим 

модулем 1 

48 6  10 - 32 - - - - - - 

Модуль 2. Технологія проведення наукових досліджень 

Змістовий модуль 2. Технологія проведення наукових досліджень 

Тема 5. Основні 

методи пошуку 

інформації для 

наукового 

дослідження 

16 2  4 - 10 - - - - - - 

Тема 6. Роль 

сучасних 

технологій у 

наукових 

дослідженнях 

10 -  2  8 - - - - - - 

Тема 7. 

Винахідництво 

як евристичний 

спосіб наукового 

дослідження 

14 2  2  10 - - - - - - 

Тема 8. Місце та 

роль 

експерименту у 

наукових 

дослідженнях 

12 2  2  8 - - - - - - 

Разом за 

змістовим 

модулем 2 

52 6  10 - 36 - - - - - - 

Модуль 3. Оприлюднення результатів наукових досліджень  
Змістовий модуль 3. Оприлюднення результатів наукових досліджень  
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Тема 9. 

Методика 

роботи над 

рукописом 

дослідження: 

особливості 

підготовки, 

оформлення 

та 

оприлюднення 

результатів 

дослідження  

8 -  2 - 6 - - - - - - 

Тема 10. 

Оцінка 

достовірності 

та 

ефективності 

у наукових 

дослідженнях  

12 2  4  6 -     - 

Разом за 

змістовим 

модулем 3 

20 2  6 - 12 - - - - - - 

Усього годин 120 14  26 - 80 - - - - - - 

 

5 Теми практичних, лабораторних занять 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

 Змістовий модуль 1. Історія дослідної справи та 

основні поняття. 

  

1 ЗАНЯТТЯ №1. Тема: Методика Наукових 

Досліджень 

6 - 

2 ЗАНЯТТЯ №2. Тема: Методика Біологічних 

Досліджень 

6 - 

 Змістовий модуль 2. Вибір і підготовка 

земельної ділянки під дослід 

 - 

3 ЗАНЯТТЯ №3. Тема: Методика Екологічних 

Досліджень 

6 - 

 Змістовий модуль 3. Планування дослідів   

4 ЗАНЯТТЯ №4-5. Тема: Методи Обліку Рослинних 

Ресурсів 

4 - 

5 ЗАНЯТТЯ №6-7. Тема: Методи Обліку Рослинних 

Ресурсів  

4 - 

 Разом 26 - 
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6. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1 Тема 1. Концептуальні основи екології як науки.  6 - 

2 Тема 2. Наукові школи світу в галузі екології. Мета 

та методологічні основи.  
8 - 

3 Тема 3. Приклади методології наукових 

досліджень для об’єкту власного дисертаційного 

дослідження. Сутність її основних наукових 

методів.  

10 - 

4 Тема 4. Індивідуальна та колективна праця 

науковця: мата та амбіції.  
8 - 

5 Тема 5. Особиста бібліографічна картотека 

наукових джерел інформації: правила, досвід, 

результат.  

6 - 

6 Тема 6. Застосування методів моделювання в 

екологічній галузі.  
8 - 

7 Тема 7. Міжнародний досвід захисту авторських 

прав.  
8 - 

8 Тема 8. Експериментальні наукові дослідження в 

екологічній галузі.  
8 - 

9 Тема 9. Особистий внесок у рукописах наукових 

досліджень і плагіат.  
8 - 

10 Тема 10. Порівняльна та загальна ефективності 

результатів наукових досліджень в екології.  
10 - 

 Разом  80 - 

 

8. Методи навчання 

Репродуктивний метод. До нього відносять вживання вивченого на основі 

правила або зразка. Діяльність учнів носить алгоритмічний характер, тобто 

виконується по інструкції, розпорядженням, правилам в аналогічних, схожих з 

показаним зразком, ситуаціях. 

Частково-пошуковий або евристичний метод. Він полягає в організації 

активного пошуку вирішення висунутих в навчанні (або самостійно 

сформульованих) пізнавальних завдань під керівництвом педагога або на основі 
евристичних програм і вказівок. Процес мислення набуває продуктивного 

характеру, але при цьому поетапно прямує і контролюється педагогом або самими 

учнями на основі роботи над програмами (у тому числі і комп'ютерними) і 

навчальними посібниками. Один з різновидів цього методу - евристична бесіда - 
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спосіб активізації мислення, збудження інтересу до пізнання на семінарах і 

колоквіумах. 

Метод проблемного навчання. Доцільно використовувати для розвитку 

творчих здібностей студентів. Вирішення проблемних ситуацій виховує у 

студентів критичне мислення до загальноприйнятих норм поводження в 

навколишньому природному середовищі, доводить необхідність їх застосування, 

сприяє систематизації знань, розвиває бережливе ставлення та естетичне 

сприйняття природи . 

Природоохоронна діяльність. Діяльність в екології поділяється на 

навчальну і практичну природоохоронну. Особливостями навчальної діяльності є 

організація її педагогом відповідно до вимог навчальних програм, в яких розкрито 

рівень знань та умінь студентів, засвоєння ними знань. Практична 

природоохоронна діяльність в сучасній вищому навчальному закладі будується на 

засадах комплексного розкриття проблем охорони природи; взаємозв’язку 

теоретичних знань з практичною діяльністю студентів у цій галузі; включення 

екологічних аспектів у структуру предметних, спеціальних тем та інтегрованих 

курсів, які розкривають взаємодію суспільства і природи; поєднання аудиторних 

занять з безпосереднім спілкуванням з природою (екскурсії, екологічні 

практикуми, польові табори тощо); використання проблемних методів навчання 

(рольові ігри, екологічні клуби та ін.); поєднання аудиторної, позааудиторної і 

самостійної природоохоронної роботи. Отже, використання активних методів у 

навчально-виховному процесі забезпечує умови для ефективного формування у 

студентів екологічних знань, поглядів, переконань, ціннісних установок щодо 

бережливого ставлення до природи та сприяє екологічному вихованню майбутніх 

педагогів. 

 

 

9. Методи контролю 

Поточний контроль знань є органічною частиною всього педагогічного 

процесу і слугує засобом виявлення ступеня сприйняття (засвоєння) навчального 

матеріалу. Управління навчальним процесом можливе тільки на підставі даних 

поточного контролю. 

Модульний контроль знань є показником якості вивчення окремих розділів, 

тем і пов'язаних з цим пізнавальних, методичних, психологічних і організаційних 

якостей студентів. Його завдання - сигналізувати про стан процесу навчання 

студентів для вжиття педагогічних заходів щодо оптимального його регулювання. 

Підсумковий контроль являє собою залік студентів з метою оцінки їх знань і 

навичок у відповідності до моделі молодшого спеціаліста. Основними формами 

контролю знань студентів є контроль на лекції, на семінарських і практичних 

заняттях, у позааудиторний час, на консультаціях, заліках і іспитах. 
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10. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 

ЗМ1 ЗМ2 ЗМ3  

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10  

10 10 5 5 15 10 15 10 10 10 100 

. 

 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

 

10. Методичне забезпечення 

1. Опорний конспект лекцій по темах змістових модулей. 

2. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни 

«Методологія і організація наукових досліджень». 

3. Інструктивно-методичні матеріали до роботи з тестами, питаннями 

контролю. 

11. Рекомендована література 

Базова 

1. Горбатенко І.Ю. Основи наукових досліджень. / Горбатенко І.Ю.  — К.: 

Виша школа, 200і. — 92 с. 

2. Грицаєнко З.М. Карпенко В.П. Методи біологічних та агрохімічних 

досліджень рослин і грунтів. / З. Грицаєнко., В. Карпенко  — К.: ЗАТ «Нічлава», 

2003. - 320 с. 
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3. Основи наукових досліджень в агроном ії.  [Єщенко В.О., Копитко 

П.Г., Опришко В.П., Костогриз П.В]. – К.: Дія. – 2005. – 288 с.  

4. Лісовал А.П. Методи агрохімічних досліджень. / Лісовал А.П.  — К.: 

НАУ, 2001. - 247 с. 

5. Мойсейченко В.Ф. Методичні рекомендації для проведення польових 

досліджень у землеробстві. / В. Мойсейченко., В. Єщенко  — К.: УСГА, 1985. - 84 

с. 

6. Мойсейченко В.Ф. Основи наукових досліджень в агрономії. / В. 

Мойсейченко., В. Єщенко — К.: Вища школа, 1994. — 334 с. 

7. Основы научных исследований в агрономии. / [Мойсейченко В.Ф., 

Трифонова М.Ф., Заверюха А.Х., Ещенко В.Е]. — М.: Колос, 1996. - 336 с. 

8. Тимошенко І.І. Основи наукових досліджень в агрономії. / Тимошенко 

І.І., Майщук З.М., Косилович Г.О.  — Львів: ЛДАУ, 2004. — 111с. 

 

Допоміжна 

1. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. / Доспехов Б.А. – М.: 

Агропромиздат, 1985. – 351 с. 

2. Литтл Т. Сельскохозяйственное опытное дело / Планирование и анализ: 

Пер. с англ. / Т. Литтл., Ф. Хиллз. – М.: Колос, 1981. – 296 с. 

3. Методика наукових досліджень в агрономії: навч. посібник / [Е.Р. 

Ермантраут, М.А. Бобро, Т.І. Гопцій та ін]. Харк. Нац. Аграр. Ун-т ім. В.В. 

Докучаєва. – Х., 2008. – 64 с. 

4. Тимошенко І.І. Основи наукових досліджень в агрономії. / Тимошенко 

І.І., Майшук З.М., Касилович Г.О.  – Л.: ЛДАУ, 2004. – 111 с. 

 
12. Інформаційні ресурси 

1. http://www.publications.nas.gov.ua/books/catalog/2006/Pages/102.aspx 

2. http://www.bohdan-books.com/catalog 

3. http://www.tov-eko.kiev.ua/pravo.php 

4. http://sun.tsu.ru/mminfo/0045-89760/test.htm 

5. http://spb.org.ru/fee 

6. http://www.darwin.museum.ru 

http://www.publications.nas.gov.ua/books/catalog/2006/Pages/102.aspx
http://www.bohdan-books.com/catalog
http://www.tov-eko.kiev.ua/pravo.php
http://sun.tsu.ru/mminfo/0045-89760/test.htm
http://spb.org.ru/fee
http://www.darwin.museum.ru/
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