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Загальний опис навчальної дисципліни 

Анотація курсу. Дисципліна «Методологія наукових досліджень» 

спрямована на формування у здобувачів другого (магістерського) рівня вищої 

освіти загальних та фахових компетентностей щодо розвитоку навичок 

творчого мислення, системного планування, організації та проведення 

наукових досліджень, розроблення і випробування нових технічних засобів, 

організації винахідницької роботи на виробництві. Дисципліна зоорієнтована 

на вивчення таких питань, як: стратегія організації наукової діяльності; 

розуміння майбутнім фахівцем ролі різновидів моделювання, а також рівня 

методичної досконалості у становленні дослідника; засвоєння нових методів 

оброблення і аналізу експериментальних даних; розкриття суті сучасних 

підходи щодо апробації результатів досліджень. 

Метою вивчення дисципліни є формування систематизованого комплексу 

знань та практичних навичок у підготовці та наданні релевантної облікової 

інформації, як основи для прийняття обґрунтованих управлінських рішень у 

системі управління підприємством на підставі передового зарубіжного досвіду.  

Завдання дисципліни полягає у засвоєнні сутності та особливостей 

стратегічного обліку на підприємстві, вивченні інструментарію стратегічного 

управлінського обліку та набутті практичних навичок у вирішенні 

управлінських завдань для реалізації бізнес-стратегії підприємства в умовах 

динамічного ринкового середовища. 
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Результати навчання (компетентності) 

Компетентності, які студент набуде в результаті вивчення дисципліни 

Спеціальність 
Загальні 

компетентності (ЗК) 

Спеціальні (фахові) 

компетентності (ФК) 
Результати навчання (РН) 

208 

«Агроінженерія» 

ЗК1 здатність до 

абстрактного 

мислення, аналізу та 

синтезу; 

ЗК2 здатність 

застосовувати знання 

у практичних 

ситуаціях; 

ЗК4 здатність 

приймати 

обґрунтовані рішення; 

ЗК7 навички 

використання 

інформаційних та 

комунікаційних 

технологій. 

ФК2 здатність 

здійснювати прикладні 

дослідження для 

створення нових та 

удосконалення існуючих 

технологічних систем 

сільськогосподарського 

призначення, пошуку 

оптимальних методів їх 

експлуатації. Здатність 

засвоювати методи теорії 

подібності та аналізу 

розмірностей, системного 

аналізу для розв’язування 

складних задач і проблем 

сільськогосподарського 

виробництва; 

ФК3 здатність 

використовувати сучасні 

методи моделювання 

технологічних процесів і 

для створення моделей 

механізованих 

технологічних процесів 

сільськогосподарського 

виробництва; 

ФК5 здатність 

розв’язувати задачі 

оптимізації і приймати 

ефективні рішення з 

питань використання 

машин і техніки в 

рослинництві; 

ФК11 здатність до 

отримання і аналізу 

інформації щодо 

тенденції розвитку 

аграрних наук, технологій 

і техніки в 

сільськогосподарському 

виробництві. 

РН7 Планувати наукові та прикладні 

дослідження, обґрунтовувати вибір 

методології і конкретних методів 

дослідження 

РН8 Створювати фізичні, 

математичні, комп’ютерні моделі для 

вирішення дослідницьких, 

проектувальних, організаційних, 

управлінських та технологічних задач 

РН18 Застосовувати 

багатокритеріальні моделі прийняття 

рішень в детермінованих умовах та в 

умовах невизначеності під час 

вирішення професійних завдань 

 

Орієнтовний перелік тем лекцій 

1. Спеціфіка науково-дослідницької діяльності. 

2. Стратегія організації наукової діяльності. 

3. Моделі та їх роль у підготовці дослідника 

4. Організація та проведення експериментальних досліджень 

5. Методи оброблення та аналізу експериментальних даних. 

6. Техніко-економічна оцінка результатів досліджень 

7. Апробація результатів наукових досліджень 

 

Орієнтовний перелік тем практичних занять 

1. Розроблення програми і методики теоретичних досліджень 
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2. Застосування критеріїв подібності в моделюванні 

3. Статична математична модель 

4. Динамічна математична модель 

5. Регресивне математичне моделювання 

6. Лінійне програмування в моделюванні 

7. Техніко-економічне оцінювання машинно-тракторного агрегату 

8. Оцінювання кривих за відсутністю оптимуму 

Орієнтовний перелік тем лабораторних занять 
1. Вивчення структури наукової діяльності ТДАТУ 

2. Вивчення структури діяльності наукового закладу Національної 

академії аграрних наук України 

3. Створення бази даних літературних джерел 

4. Створення бази даних патентів на винаходи та корисні моделі 

5. Оцінювання статистичних характеристик вимірювань 

6. Звіт про патентні дослідження 

7. Методика написання наукової статті 

8. Розроблення заявки на корисну модель 

Політика курсу 
 Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання. За пропуски 

занять без поважної причини здобувач вищої освіти буде неатестований з даної 

дисципліни. Усі пропущені заняття мають бути відпрацьовані під час 

консультацій або на Освітньому порталі університеті. 

 Через об’єктивні причини (наприклад, карантин, хвороба, участь у 

конференції, науковому проекті, міжнародному стажуванні) навчання може 

відбуватись в on-line формі на Освітньому порталі ТДАТУ з використанням 

системи Moodle або за посередництва інших інформаційно-комунікаційних 

платформ чи технологій за погодженням із викладачем курсу.  

 Списування під час виконання контрольних заходів, диференційованого 

заліку та екзамену заборонені, зокрема із використанням мобільних гаджетів, 

комунікаційних засобів тощо. 

 Презентації та виступи мають бути авторськими (оригінальними). 

 Здобувач вищої освіти повинен дотримуватися академічної етики: виявляти 

дисциплінованість, вихованість, доброзичливість, чесність, відповідальність, 
дбайливо ставитись до обладнання та книжкового фонду ТДАТУ, виконувати 

графік освітнього процесу. 
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