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1. Відомості про викладача, який викладає навчальну дисципліну 

Окрушко Світлана Євгенівна, доцент, кандидат сільськогосподарських 

наук, доцент кафедри ботаніки, генетики та захисту рослин, електронна адреса: 

svetaokr@i.ua 
2. Опис навчальної дисципліни 

ОК 21 «Методика наукових досліджень» 

кількість кредитів ЄКТС – 4; кількість годин – 120 годин, у тому числі 

30 аудиторних годин, 90 години самостійна робота; 
3. Час і місце проведення навчальної дисципліни 

Термін викладання – один семестр, V семестр. 

4. Пререквізіти і постреквізіти навчальної програми 

«Методика наукових досліджень» належить до нормативної навчальної 

дисципліни, освітній компонент циклу професійної та практичної підготовки; 
- при вивченні даної дисципліни використовуються знання, отримані з 

таких дисциплін (пререквізитів): «Вища математика», «Гербологія», 
«Ентомологія», «Фітопатологія». 

- основні положення навчальної дисципліни мають застосовуватися 

при вивченні таких дисциплін (постреквізитів): «Рослинництво», «Інтегрований 

захист рослин». 

5. Характеристика навчальної дисципліни 

5.1. Призначення навчальної дисципліни 

Основне завдання наукових досліджень – розробка передових 

прийомів підвищення врожайності та якості рослинницької продукції. 

Методика наукових досліджень – наука про планування, закладання та 

проведення досліджень й узагальнення їх результатів. Предметом вивчення 

даної навчальної дисципліни є методики проведення досліджень та 

статистична обробка триманих даних. 
5.2 Мета вивчення навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни «Методика наукових 

досліджень» є формування у майбутніх фахівців системи знань і умінь із 

методики наукових досліджень. Завдання вивчення дисципліни: навчити 

студентів планувати, закладати та виконувати дослідження у сфері захисту 

рослин. 

5.3 Зміст навчальної дисципліни 

Навчальна дисципліна «Методика наукових досліджень» належить до 

нормативних дисциплін. Формується із наступних програмних компетентностей:  

Загальна компетентність: 

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 4. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

ЗК 6. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій 

для професійної діяльності. 

ЗК 7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями та пошуку. 

Фахова компетентність 

ФК 1. Здатність проводити фітосанітарну діагностику хвороб рослин, комах, 

кліщів, нематод, гризунів та бур'янів за сучасними принципами і методами. 
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ФК 3. Здатність прогнозувати процеси розвитку і поширення шкідливих 

організмів. 

Програмні результати навчання: 

ПРН 1. Володіти знаннями, що сприяють розвитку загальної політичної 

культури та активності, формуванню національної гідності і патріотизму, 

соціалізації особистості, схильності до етичних цінностей. 

ПРН 4. Знати і розуміти математику та природничі науки в обсязі, 

необхідному для професійної діяльності із захисту і карантину рослин. 

 

5.4 План вивчення навчальної дисципліни 

№
 т

и
ж

н
я
  

Назва теми 
Форми організації 

навчання та кількість 
годин 

Самостійна 

робота, 

кількість годин 

лекційні 

заняття 

практичні 

заняття 

1 Наукові основи методики наукових 

досліджень 

2 2 9 

2 Польовий дослід та особливості його 
проведення 

2 2 10 

3 Основні елементи методики польового 

досліду 

2 2 9 

4 Розміщення варіантів у дослідах 2 2 10 

5 Планування спостережень та обліків 2 2 9 

6 Закладання та проведення досліду 
2 2 10 

7 Особливості проведення досліджень із 
хімічного захисту рослин. 

2 1 9 

8 Документація та звітність 
2 1 10 

 Разом 16 14 90 

6. Самостійна робота студента 

Самостійна робота студента ВНАУ є основним засобом оволодіння 

навчальним матеріалом у вільний від обов'язкових занять час. 

Графік самостійної роботи 
№ 
з/п 

Вид самостійної роботи Години Термін 
виконання 

Форма та метод 
контролю 

1 Підготовка до практичних занять 45 щотижнево Усне та письмове 

(тестове) 
опитування 

2 Виконання індивідуальних 
завдань 

45 2 рази в 
семестр 

Усне опитування 

 Разом 90 - - 

 

Список основної та додаткової літератури 

Основна література 

1. 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. 
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Рожкова. Харків: Майдан, 2016. 316 с. 

2. Мазур В.А., Липовий В.Г., Мордванюк М.О. «Методика наукових досліджень в 

агрономії». Вінниця: Твори, 2020. 204 с. 

3. Липовий В.Г., Мазур О.В., Мордванюк М.О. Методологія та організація 

наукових досліджень в агрономії з основами інтелектуальної власності. 

Вінниця: ВЦ ВНАУ, 2020. 243 с. 

4. Основи наукових досліджень в агрономії: Підручник / В. О. Єщенко, П. Г. 

Копитко, П. В. Костогриз; В. П. Опришко. За ред. В. О. Єщенка. Вінниця: 

ПП «ТД «Едельвейс і К»», 2014. 332 с. 

 
7. Контроль і оцінка результатів навчання 

Розподіл балів між формами організації навчального процесу і видами 

контрольних заходів: поточний контроль – загальна відповідність заявленим 

компетентностям за результатами практичних та семінарських занять – 50 

балів (усний контроль: опитування, бесіди, доповіді, повідомлення на задану 

тему та ін. та письмовий контроль: контрольна робота в письмовій формі, 

реферат, виклад матеріалу на задану тему в письмовому вигляді та ін.); 

рубіжний контроль (контрольна робота у письмовій формі) – 20 балів; 

підсумковий контроль, (іспит в усній або тестовій формі) – 30 балів. Якщо 

студент протягом семестру набрав (отримав) менше 35 балів, він до іспиту не 

допускається. Крім того, обов’язковим при мінімальній кількості балів за 

підсумками поточного та рубіжного контролів є виконання студентом 

підсумкової контрольної роботи. 

Визнання результатів навчання, набутих у неформальній / інформальній 

освіті здійснюється до початку семестру, у якому згідно з НП передбачено 

опанування освітнього компонента. 

 

 
8. Політика навчальної дисципліни 

Активна участь студентів на практичному занятті під час опитування, 

відвідування лекційних занять, ініціативність студентів в обговоренні 

дискусійних тем, своєчасність виконання самостійної роботи, заохочення 

студентів до науково-дослідної роботи. 


