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Загальний опис навчальної дисципліни 
Метою навчальної дисципліни «Методика наукових  досліджень» є 

оволодіння студентами сучасними методиками досліджень проблем в агрономії, 

формування умінь із дослідження стану та якості ґрунтів, визначення ефективності 

систем землеробства, засобів меліорації та хімізації. 

Завданням дисципліни є формування знань методики і уміння організації та 

проведення дослідів із сівозмінами; формування знань методики і уміння організації 

та проведення дослідів із системами обробітку ґрунту; формування знань методики і 

уміння проведення дослідів із систем удобрення і використання регуляторів росту, 

засобів захисту рослин в інтенсивних технологіях вирощування 

сільськогосподарських культур; формування знань методики і уміння організації та 

проведення дослідів з сортовипробування; формування знань і умінь щодо 

статистичного оцінювання багаторічних дослідів, їх аналізу та формування висновків. 

Політика курсу. Для забезпечення високої якості знань необхідно виконувати 

наступні умови: не пропускати навчальні заняття й не  спізнюватися на них; 

систематично брати активну участь у освітньому процесі; чітко й вчасно виконувати 

навчальні завдання; брати активну участь у науково-дослідній роботі студентів; 

виключати мобільний телефон під час занять і під час контролю знань; вчасно 

виконувати і здавати завдання для самостійної роботи; відпрацьовувати пропущені 

заняття; дотримуватись академічної доброчесності. 

 
Результати навчання  (компетентності) 
Компетентності, які здобувач вищої освіти набуде в результаті вивчення 

дисципліни 

Спеціальність 

Загальні 
компетентності 

(ЗК) 
 

Спеціальні (фахові, 
предметні) компетентності 

(ФК)  
Результати навчання (РН) 

201-Агрономія ЗК 1. Здатність до 

абстрактного 

мислення, аналізу,  

синтезу.  

ЗК 3. Здатність 

виявляти, ставити 

та вирішувати  

ФК 2. Здатність аналізувати 

та оцінювати сучасні 

проблеми, перспективи 

розвитку та науково-

технічну політику в сфері 

агрономії.  

ФК 3. Здатність створювати 

РН 1. Використовувати методологію 

наукових досліджень, спеціальні методи  

та інструменти експериментальних 

досліджень, сучасні методи обробки 

даних для розв’язання складних задач 

агрономії. 

РН 2. Інтегрувати знання з різних галузей 



2 

 

проблеми. 

ЗК 5. Здатність 

розробляти 

проєкти та 

управляти ними. 

ЗК 6. Прагнення 

до збереження 

навколишнього  

середовища 

нові технології та 

застосовувати сучасні 

технології агрономії, 

враховуючи їх особливості 

та користуючись передовим 

досвідом їх впровадження, 

розробляти наукові основи 

технологій вирощування 

сільськогосподарських 

культур.  

ФК 4. Здатність оцінювати 

придатність земель для 

вирощування 

сільськогосподарських 

культур з урахуванням 

вимог щодо забезпечення 

кількості та якості 

продукції.  

ФК 6. Здатність 

презентувати результати 

професійної та наукової 

діяльності фахівцям і 

нефахівцям.  

ФК 7. Здатність самостійно 

організовувати та проводити 

наукові дослідження з 

використанням 

загальноприйнятих методів і 

стандартів ґрунтових і 

рослинних зразків.  

 

для розв’язання складних 

теоретичних та/або практичних задач і 

проблем агрономії. 

РН 3. Розробляти і реалізовувати 

економічно значущі виробничі і 

дослідницькі  

проекти в сфері агрономії з урахуванням 

наявних ресурсів та обмежень,  

технічних, соціальних, правових та 

екологічних аспектів. 

РН 4. Здійснювати пошук необхідної 

інформації та оцінювати її в 

науковотехнічній літературі, аналізувати, 

обробляти та оцінювати цю інформацію. 

РН 5. Планувати і виконувати наукові і 

прикладні дослідження в сфері  

агрономії, аналізувати результати, 

обґрунтовувати висновки. 

РН 6. Оцінювати та аналізувати сучасний 

асортимент мінеральних добрив, 

хімічних засобів захисту рослин, 

продуктів біотехнологій з метою 

розробки науково-обґрунтованих систем 

їхнього застосування. 

РН 7. Розробляти та реалізовувати 

проєкти екологічно безпечних прийомів і  

технологій виробництва високоякісної 

продукції рослинництва з урахуванням 

особливостей агроландшафтів та 

економічної ефективності. 

РН 9. Вільно спілкуватися державною та 

іноземною мовами для обговорення  

результатів професійної діяльності, 

досліджень та інноваційних проектів у  

сфері аграрних наук та продовольства. 

РН 11. Здійснювати бізнесове 

проєктування та маркетингове 

оцінювання  

виконання і впровадження інноваційних 

розробок. 

РН 13. Надавати консультації з питань 

інноваційних технологій в агрономії 

 

Орієнтовний перелік тем лекцій 
1. Історія становлення та розвитку науки. Наука як система знань. 

2. Організація науково-дослідної роботи в Україні 

3. Основи методології науково-дослідної діяльності 

4. Основні методи наукових досліджень та їх характеристика 

5. Методика і організація досліджень із сівозмінами та системами обробітку 

ґрунту 

6. Методика і організація досліджень з оцінювання ефективності застосування 

агрохімікатів у землеробстві 

7. Методика і організація досліджень із сортовипробування 

 
Орієнтовний перелік тем практичних занять 
1. Основні елементи методики польового досліду 

2. Методи розміщення варіантів в досліді і дослідних ділянках 

3. Планування досліду, строків спостережень та обсягів вибірки 



з

4. Аналіз варіаційних рядів кількісної та якісної мінливості

5. Дисперсійний та кореляційний аналіз

6. Інформаційне забезпечення наукової роботи

7. Система правової охорони інтелектуальної власності. Правова охорона 

об’єктів права інтелектуальної власності

Політика курсу

Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання. За пропуски 

занять без поважної причини здобувач вищої освіти буде не атестований з даної 

дисципліни. Усі пропущені заняття мають бути відпрацьовані під час консультацій 

або на Освітньому порталі університету.

Через необ’єктивні причини (карантин, хвороба, участь у конференції, 

науковому проекті, міжнародному стажуванні навчання може відбуватись в он-лайн 

формі на Освтньому порталі ТДАТУ з використанням системи Моосіїе або за 

посередництва інших інформаційно-комунікаційних платформ чи технологій за 

погодженням з викладачем курсу.

Списування під час виконання контрольних заходів, диференційованого заліку 

або 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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