
  

 

 



  

 

 

 

 

Передмова 

Навчальна дисципліна спрямована на  освоєння здобувачами вищої 

освіти ступеня доктора філософії методології та організації досліджень з 

плодовими, ягідними, горіхоплідними культурами і виноградом; основ 

процесу навчання, використання сучасних інформаційних технологій, 

комп’ютерних засобів та програм для аналізу та оформлення результатів 

досліджень, методів аналізу експериментальних даних та оцінки їх 

точності та достовірності, методів математичного моделювання, 

використання  інформаційних технологій в системі збору, обробки, 

аналізу та зберігання інформації. 

     В результаті  освоєння дисципліни аспіранти будуть підготовлені до 

самостійного виконання та оформлення наукової    роботи. 

 

1. Мета навчальної дисципліни 

Мета навчальної дисципліни «Методологія дослідження та організація 

підготовки дисертаційної роботи» полягає у освоєнні здобувачами вищої освіти 

ступеня доктора філософії спеціальності 203 «Садівництво і виноградарство» 

принципів організації наукових досліджень з багаторічними культурами; основ 

процесу навчання; пошуку інформації, отримання наукового результату; 

використання сучасних інформаційних технологій, комп’ютерних засобів та програм 

для аналізу та оформлення результатів досліджень. 

 

2. Завдання навчальної дисципліни 

Завданнями дисципліни є формування у аспірантів професійних знань та 

умінь організовувати і проводити наукові дослідження, аналізувати результати з 

використанням сучасних інформаційних технологій, комп’ютерних засобів та 

програм, застосовувати принципи системного аналізу та методи математичного 

моделювання, оформляти результати власних досліджень. 

Внаслідок вивчення навчальної дисципліни «Методологія дослідження та 

організація підготовки дисертаційної роботи» здобувач ступеня доктора філософії 

повинен: 

Знати: 

- сучасні концептуальні та методологічні основи науково-

дослідницької діяльності, нормативну документацію; 
- принципи організації і проведення наукових досліджень в садівництві і 

виноградарстві; 



  

 

- основні   поняття   теорії  навчання   та принципи  організації

 навчального процесу; 

- особливості проведення дослідів з багаторічними культурами; 

- основні методи аналізу експериментальних даних, оцінки їх точності та 

достовірності; 

- основи теоретичного аналізу, експериментальних досліджень і 

математичного моделювання; 

- сучасні інформаційні та комунікаційні технології, комп’ютерні засоби та 

програми при проведенні наукових досліджень. 

- концептуальні, теоретичні і методологічні основи наукового пошуку в 

сучасному інформаційному просторі; 

- концептуальні, теоретичні і методологічні основи підвищення якості 

наукової інформації про результати власних досліджень та інтеграції їх у світовий 

науковий простір; 

- особливості роботи з різним інструментарієм міжнародних пошукових 

інформаційних ресурсів; 
- методи кількісного аналізу наукової активності; 

- критерії наукометричних показників видання, автора, країни. 

Уміти: 

- планувати та виконувати наукові дослідження з садівництва і 

виноградарства з позицій системного підходу; 

- аналізувати, систематизувати та узагальнювати дані проведених 

досліджень з садівництва і виноградарства, вести наукову документацію; 

- використовувати методи математичної статистики та сучасне програмне 

забезпечення для аналізу, оцінки точності та достовірності отриманих 

експериментальних даних; 

- використовувати принципи системного підходу при дослідженні 

процесів і явищ з багаторічними рослинами; 

- використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології, 

комп’ютерні засоби та програми при проведенні наукових досліджень; 

- узагальнювати результати досліджень для обґрунтування положень 

дисертаційної роботи; 

- проводити пошук, опрацьовувати, аналізувати та синтезувати отриману 

інформацію; 

- створювати персональні профілі для фахового пошуку та розміщення 

наукової інформації в соціальних мережах для вчених; 

- працювати із сучасними бібліографічними і реферативними базами 

даних, а також наукометричними платформами, такими як Sсорus, Web оf Sсіеnсе, 

Index Copernicus тощо; 
- оформляти наукові праці за міжнародними вимогами; 

- критично сприймати та аналізувати результати досліджень 

для обґрунтування положень дисертаційної роботи; 

- правильно оформити текст дисертації та автореферату, підготуватися до 

виступу з науковою доповіддю; 

Володіти: 

- нормами сучасної української наукової мови, навичками вірного 

використання мовних засобів залежно від форми та різновиду наукового тексту. 



  

 

 

3. Методичні рекомендації до окремих видів самостійної роботи аспірантів  

Для практичної роботи студентів з дисципліни «Агробіологічні системи 

вирощування плодових культур» передбачені наступні види роботи та 

відповідні види діяльності аспірантів:  

Вид практичної 

роботи  

Діяльність аспірантів  

1. Підготовка до 

лекцій  

Самостійне опрацювання матеріалу, який викладається в 

лекціях, за допомогою конспекту лекцій та спеціальної 

літератури.  

2. Підготовка до 

практичних занять  

Самостійна підготовка до практичних занять за 

допомогою конспекту лекцій та спеціальної літератури.  

3 Опрацювання тем 

та питань, які не 

викладаються на 

лекціях  

Самостійне опрацювання тем та питань, які не 

викладаються в лекціях, за допомогою спеціальної 

літератури.  

4. Підготовка до 

заліку  

На основі лекційного матеріалу та спеціальної літератури 

самостійна підготовка до заліку.  

    

При підготовці до практичних занять аспіранту необхідно самостійно 

опрацювати теоретичний матеріал, що складає основу тематики практичної 

роботи. За допомогою конспекту лекцій, навчальних посібників, фахової 

літератури потрібно розглянути основні теоретичні положення даної теми.  

4. Теми та запитання до самостійних занять.  

Змістовий модуль 1 

Основи методології наукових досліджень та педагогіки вищої школи 

Тема 1. Наука і наукові дослідження. Особливості координації наукових 

досліджень з садівництва в Україні.   

Контрольні питання: 

1. Які основні напрями та результати досліджень з садівництва в Україні?  

2. Які основні принципи організації досліджень у галузі садівництва у науково-

методичному центрі «Садівництво» ?  

3. Які Ви знаєте. рівні і види досліджень? 

Тема 2. Організація наукових досліджень. Теоретичні та методологічні 

принципи науки.  

Контрольні питання: 

1. В чому сутність методології наукових досліджень? 

2. Які методи наукового дослідження Ви знаєте? Дайте їх коротку 



  

 

характеристику. 

3. В чому сутність багаторівневої системидослідів за класифікацією В. А. 

Семенова. 

 

Тема 3. Теорія педагогічного процесу у вищій школі. Система вищої 

освіти в Україні. 

Контрольні питання: 

1. Розкажіть про предмет і структуру методології педагогіки вищої школи. 

2. В чому полягають основні завдання педагогічного процесу у ВНЗ? 

3. В чому сутність Болонського процесу? 

4.  Основні заходи із входження України у ЄПВО.  

 

Тема 4. Психологія  і педагогіка вищої школи.  

Контрольні питання: 

1. Які основні етапи педагогічного процесу? 

2. Які основні напрями виховання студентів у процесі навчання та у 

поза навчальній діяльності ? 

3. Які сучасні психолого-педагогічні вимоги до викладача вищої 

школи?   

 

Тема 5. Методичне забезпечення навчального процесу. 

Контрольні питання: 

1. Які Ви знаєте моделі освіти? 

2. В чому сутність сучасної технології навчання у ВНЗ? Шляхи підвищення 

ефективності навчального процесу у ВНЗ. 

3. Методика використання сучасних технічних засобів навчання. 

  

Змістовий модуль 2 

Організація  наукових досліджень у садівництві та виноградарстві 

Тема 1. Наукові дослідження в агрономії. Вимоги до наукового 

експерименту. Основні елементи методики польового досліду. 

Контрольні питання: 

1. В чому сутність єдиної логічної відміни? 

2. Охарактеризуйте основні елементи методики наукових досліджень. 

3. Які . методи розміщення варіантів у досліді Ви знаєте?. 

 

Тема 2. Вибір ділянки для польового досліду. Планування та проведення 

польового досліду.  

Контрольні питання: 

1. Вимоги до дослідної ділянки. Однофакторні та багатофакторні досліди. 

Повний факторіальний експеримент. 

2. Класифікація методів розміщення варіантів досліду. 

3. Розрахунковий спосіб вибірки у польових дослідах. 

4. Розбивка дослідної ділянки, закладання досліду. Проведення обліків і 

спостережень. 

 



  

 

Тема 3. Особливості проведення досліджень  у розсаднику і саду з окремими 

плодовими, ягідними культурами та виноградом. Вірусологічні дослідження. 

Дослідження в культурі in vitro.   

Контрольні питання: 

1. Особливості вивчення кореневих систем багаторічних рослин. 

2. Методика інтегральної оцінки біологічного потенціалу породи (сорту) у 

конкретних умовах. 

3. Методика проведення вірусологічних досліджень та досліджень в культурі 

in vitro. 

  

Тема 4. Варіювання ознак плодових рослин та шляхи його зниження. 

Аналіз варіаційних рядів.  Вбір методу статистичної обробки результатів 

досліджень. 

Контрольні питання: 

1. Які  способи зниження варіювання ознак Вам відомі? 

2. Що таке нормальний розподіл даних? 

3. Кількісна та якісна мінливість ознак. 

 

Тема 5. Методи аналізу експериментальних даних та оцінка їх точності 

та достовірності. Інтерпретація результатів.  

Контрольні питання: 

1. Виконайте дисперсійний аналіз досліду в MS Ecxel. 

2. Виконайте регресійний  аналіз досліду в MS Ecxel. 

3. Дайте економічну оцінку кращих варіантів Вашого досліду. 

 

Змістовий модуль 3 

Методологічні підготовки дисертаційної роботи 

Тема 1. Вимоги до оформлення дисертацій. 

Контрольні питання: 

1.Загальні вимоги до оформлення дисертаційної роботи. 

2. Структура дисертаційної роботи. 

 

Тема 2. Підготовка  огляду літератури до дисертаційних досліджень. 

Контрольні питання: 

1. Основні етапи підготовки огляду літератури. 

2.  Правила цитування, стилі та вимоги оформлення списку наукових 

джерел. ДСТУ 8302:2015. 

3. Методичні рекомендації МОН з підтримки принципів академічної 

доброчесності. 

Тема 3. Принципи організації наукометричних баз, використання 

інформаційних ресурсів мережі Internet,  створення академічного профілю.  

Контрольні питання: 

1. Міжнародні бази Web of Science. Scopus. Google Scholar, Index Copernicus. 

2. Поняття про індекс цитування. 

3. Створення унікальних профілів дослідника в ORCID, Google Scholar 



  

 

тощо. 

 

Тема 4. Право інтелектуальної власності. Основи патентної справи. 

Контрольні питання: 

1. Поняття і види права інтелектуальної власності. Авторське право і 

суміжні права.  

2. Оформлення патенту. Захист прав на патент.  

3. Позов про визнання права власності. Визнання патенту недійсним. 

Вичерпання прав на патент. 

 

 Тема 5. Оформлення результатів дисертаційного дослідження, 

написання статті. 

Контрольні питання: 

1. Дисертаційна робота як вид наукового твору. 

2. Структура статті. Вимоги до структурних частин статті. 

3. Науковий стиль сучасної української мови, використання мовних 

засобів при підготовці  наукових статей, монографій, презентацій тощо.   
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