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1. Відомості про викладача, який викладає навчальну дисципліну
Сироватко Катерина Максимівна, кандидат сільськогосподарських
наук, доцент, ел. адреса: surovatko@vsau.vin.ua

2. Опис навчальної дисципліни
ОК5. Методика дослідної справи
кількість кредитів ЄКТС -  5;
кількість годин -  150 годин, у тому числі 32 години аудиторних годин, 

118 годин -  самостійна робота.
Програма навчальної дисципліни передбачає перезарахування кредитів 

отриманих студентами, які навчались за програмою академічної мобільності 
неформальної та інформальної освіти за наявності відповідних 
підтверджуючих документів.

Програма передбачає розробку аудиокурсів, дистанційних курсів для 
здобувачів з особливими потребами (інклюзивної освіти).

3. Час і місце проведення навчальної дисципліни
Термін викладання -  один семестр, І семестр.
4. Час і місце проведення навчальної дисципліни
«Методика дослідної справи» належить до нормативних дисциплін, 

освітній компонент циклу професійно підготовки.
Дана дисципліна базується на знаннях з вивчення дисциплін 

навчального плану підготовки здобувачів вищої освіти освітнього ступеня 
«Магістр» за спеціальністю 204 «Технологія виробництва і переробки 
продукції тваринництва та є базою для написання дисертаційної роботи.

5. Характеристика навчальної дисципліни
5.1. Призначення навчальної дисципліни
«Методика дослідної справи» - це дисципліна, яка формує 

комплексний підхід до формування та застосування експериментальної та 
інноваційної форм пізнання у галузі тваринництва, допомагає у поетапному 
оформленні дисертаційної роботи.

5.2. Мета вивчення навчальної дисципліни
Метою вивчення навчальної дисципліни є підготовка аспіранта до 

організації та виконання наукових досліджень у тваринництві, а також 
виконання професійних управлінських завдань, самостійної викладацької чи 
наукової роботи.

5.3. Завдання вивчення дисципліни.
Задачами дисципліни є: сформувати у аспірантів цілісне теоретичне 

уявлення про загальну методологію наукової творчості; ознайомити з 
вимогами, що пред'являються до наукових досліджень, основами їх 
планування, організації; ознайомити з вимогами, що пред'являються до 
оформлення різних науково-дослідних робіт; сформувати у аспірантів
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навички ефективної роботи з джерелами інформації; передати аспірантам 
комплекс знань та вмінь, які допоможуть їм у майбутньому здійснювати 
діяльність пошукового і творчого характеру в процесі виконання 
дисертаційної роботи.

5.4. Зміст навчальної дисципліни

Інтегральною компетентністю є здатність розв’язувати комплексні 
проблеми в галузі професійної та дослідницько-інноваційної діяльності, що 
передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних 
знань та професійної діяльності.

Загальні компетентності (ЗК):
ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;
ЗК4. Здатність проводити дослідження на професійному рівні;
ЗК5. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел;
ЗК6. Здатність критично сприймати та аналізувати наукову 

інформацію, генерувати нові ідеї (креативність) та приймати обгрунтовані 
рішення;

ЗК8. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

Фахові компетентності спеціальності :
ФК1. Здатність планувати, організовувати та проводити наукові 

дослідження, обробляти, публікувати та патентувати їх результати;
ФК3. Здатність проведення фахового аналізу наукових досліджень, 

різних інформаційних джерел, авторських методик, конкретних освітніх, 
наукових та професійних матеріалів з технології виробництва і переробки 
продуктів тваринництва;

ФК5. Здатність виконувати, аналізувати та критично оцінювати 
результати експериментальної роботи;

ФК6. Здатність формувати структуру дисертаційної роботи та 
рубрикації її змістовного наповнення в часовому вимірі;

ФК8. Здатність висвітлювати результати наукових досліджень у 
вітчизняних та зарубіжних наукових виданнях.

Програмними результатами навчання є:
ПРН2. Демонструвати теоретичні знання та практичні навички під час 

здійснення наукових досліджень у лабораторних та виробничих умовах та 
під час педагогічної практики

ПРН3. Проводити підготовку та публікувати наукові статі, монографії, 
науково-методичні рекомендації, тези доповідей у фахових виданнях України 
та науково-метричних платформах.



ПРН4. Обробляти статистично отримані результати наукових 
досліджень з використанням інформаційних технологій.

ПРН6. Впроваджувати сучасні досягнення світового виробництва, 
передових технологій, результатів наукових досліджень у виробництво та 
навчальний процес.

ПРН8. Підготовити до публічного захисту дисертацію на засіданні 
спеціалізованої вченої ради в терміни перебачені освітньо науковою 
програмою.

ПРН10. Володіти дослідницькими навичками, працювати самостійно, 
або в групі, уміти отримувати результат у рамках певного часу з наголосом 
на науково-професійну сумлінність та унеможливлення плагіату.

5.5. План вивчення навчальної дисципліни
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1 Наука як предмет пізнання 
дійсності 2 8 10

2 Методологія наукового 
дослідження. 2 8 10

3 Методи наукових досліджень у 
тваринництві 2 14 16

4 Розробка методики і робочого 
плану досліду (лекція-дискусія) 2 2 10 14

5
Організація і проведення 

наукових дослідів. 
Обробка та узагальнення даних

2 6 20 28

6
Виробнича перевірка результатів 

досліджень і впровадження у 
виробництво

2 2 14 18

7
Літературне оформлення 

результатів наукових досліджень. 
Види наукових праць.

2 2 20 24

8 Дисертаційна робота: структура, 
особливості оформлення 2 4 24 30

Усього годин 16 16 118 150

6. Самостійна робота студента
Самостійна робота студента ВНАУ є основним засобом оволодіння 

навчальним матеріалом у вільний від обов'язкових занять час.



Основні види самостійної роботи, які запропоновані студентам: 
закріплення лекційного матеріалу; робота з рекомендованою літературою; 
підготовка до практичних занять, дискусій; контрольна перевірка кожним 
студентом особистих знань на запитання, які винесені для самостійного 
вивчення; робота над виконанням індивідуальних завдань та підготовка 
доповідей.

Графік самостійної роботи подано у таблиці 2.
Таблиця 2

Гра( ик самостійної роботи
№
п/п

В и д сам остійної роботи Г одини Термін
виконання

Ф орма та метод  
контролю

1 П ідготовка до  практичних 
занять

52 1 раз в 2 
тижні

У сне та письмове 
опитування

2 П ідготовка наукових рефератів 20 2 рази в 
семестр

У сний захист

3 Виконання індивідуальних  
завдань

26 2 рази в 
семестр

У сний захист

4 Виконання науково-дослідних  
завдань

20 2 рази в 
семестр

У сний захист

Р азом 118 - -
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8. Контроль і оцінка результатів навчання

Засоби оцінювання та методи демонстрування результатів навчання 
даної дисципліни є: опитування, захист теми, тестування, перевірка 
конспектів, захист рефератів, презентації результатів виконаних завдань та 
досліджень, виступи з доповідями на наукових заходах, залік. Формами 
поточного контролю є тестові електронні завдання згідно змістовних 
розділів, а підсумкового контролю -  залік. Розподіл балів між формами 
організації навчального процесу і видами контрольних заходів: поточний 
контроль -  загальна відповідність заявленим компетентностям за 
результатами практичних та семінарських занять -  70 балів, підсумковий 
контроль (залік у формі електронних тестових завдань) -  30 балів. Шкала 
оцінювання знань та вмінь студентів по дисципліні наведена у таблиці 3.

Таблиця 3
Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за  всі 
види навчальної 

діяльності

Оцінка
ECTS

Оцінка за  національною  шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

90 -  100 А відмінно
82-89 В дуж е добре
75-81 С добре
66-74 D задовільно
60-65 Е задовільно
35-59 F X незадовільно з можливістю  повторного складання

0-34 F
незадовільно з о б о в ’язковим повторним вивченням  

дисципліни

9. 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. Відвідування лекційних і практичних 
занять є обов’язковим. Усі завдання, передбачені програмою, мають бути 
виконані у встановлений термін. Відпрацювання пропущених занять є 
обов’язковим незалежно від причини пропущеного заняття. Під час роботи 
над індивідуальними науково-дослідними завданнями не допустимо 
порушення академічної доброчесності.


