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1. Опис навчальної дисципліни
Найменування показників

Кількість кредитів - 5

Г алузь знань, напрям
підготовки, освітньокваліфікаційний рівень
Галузь знань
20 Аграрні науки та
продовольство
Спеціальність
201 Агрономія

Цикл дисциплін загальної
підготовки

Рік підготовки:
1-й
1-й

Модулів - 2
Змістових модулів - 3
Індивідуальне науководослідне завдання:
Виконання розрахункової
роботи
Загальна кількість годин 150 год.
Тижневих годин для денної
форми навчання:
аудиторних - 2
самостійної роботи
аспіранта - 4

Характеристика навчальної
дисципліни
денна форма заочна форма
навчання
навчання

Семестр
1-й

1-й

Лекції

Фахівець третього освітньонаукового рівня вищої освіти

20 год.
20 год.
Практичні
30 год.
30 год.
Самостійна робота
100 год.
100 год.

Вид контролю: залік

3

2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Програма з курсу “ Методика дослідження та організація підготовки дисертаційної
роботи” відповідає навчальному плану зі спеціальності “Агрономія” .
Цей курс є необхідною складовою частиною в системі базової вищої освіти при
підготовці фахівців за напрямом 20 - “Аграрні науки та продовольство” . Він дає аспірантам
комплекс сучасних знань, необхідних для кваліфікованої підготовки дисертаційної роботи,
вчить аспірантів орієнтуватися серед численних методів досліджень.
Курс “Методика дослідження та організація підготовки дисертаційної роботи”
розрахований на аспірантів денної та заочної форми навчання спеціальності 201 “Агрономія” .
Курс “Методика дослідження та організація підготовки дисертаційної роботи”
складається з 2 навчальних модулів “Наукове дослідження. Методи та методики наукових
досліджень”, «Статистична обробка даних, одержаних в польовому та лабораторному
досліді.»
Мета курсу: дати аспірантам комплекс сучасних знань, необхідних для кваліфікованої
підготовки дисертаційної роботи, навчити аспірантів орієнтуватися серед численних методів
досліджень.
Надбані знання можуть бути застосовані у роботі в науково-дослідних інститутах
біологічного та сільськогосподарського напрямку.
Навчальним планом передбачено проведення лекційних та практичних занять.
Форма підсумкового контролю - залік.
Згідно з вимогами освітньо-наукової програми аспіранти повинні набути програмні
компетентності різного рівня:
1. Інтегральна компетентність (ІК):
Здатність розв’язувати задачі і проблеми різного рівня складності наукового характеру у
процесі науково-дослідної діяльності та у виробничих умовах підприємств галузі, що
передбачає застосування базових теоретичних знань, розвинутої системи логічного
мислення, комплексу теорій та методів фундаментальних і прикладних наук.
2. Загальні компетентності (ЗК):
ЗК 5. Комплексність та системний підхід до проведення наукових досліджень на рівні
доктора філософії.
ЗК 6. Компетентність володіння методами математичного і алгоритмічного моделювання
при аналізі проблематики наукового дослідження.
ЗК 7. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних наукових джерел.
Здатність працювати з різними джерелами інформації, аналізувати та синтезувати її,
виявляти не вирішені раніше задачі (проблеми) або їх частини, формулювати наукові
гіпотези.
ЗК 8. Комплексність в організації творчої діяльності та процесу проведення наукових
досліджень. Здатність організовувати творчу діяльність та процес проведення наукових
досліджень.
ЗК 9. Здатність оцінювати та забезпечувати високу якість виконаних робіт.
3. Фахові компетентності (ФК):
ФК 1. Комплексність у формуванні структури дисертаційної роботи та рубрикації її
змістовного наповнення;
ФК 3. Комплексність у публічному представленні та захисті результатів дисертаційного
дослідження;
ФК 4. Здатність брати участь у критичному діалозі. Здатність брати участь у наукових
дискусіях на міжнародному рівні, відстоювати свою власну позицію;
ФК 5. Здатність до підприємництва та прояву ініціативи щодо впровадження у
виробництво результатів дисертаційного дослідження;
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За підсумками вивчення курсу аспірант повинен знати:
- загальний хід наукових досліджень,
- етапи аналітико-синтетичного вивчення складних явищ,
- емпіричний метод вивчення та умови його застосування,
- особливості лабораторного методу досліджень,
- особливості вегетаційного методу досліджень
- особливості польового методу досліджень,
- звітність з проведення наукових дослідів,
- методичні вимоги, яких необхідно додержуватися при проведенні польового досліду,
- типи помилок при проведенні дослідів (грубі, систематичні та випадкові),
- умови застосування дисперсійного аналізу,
- компьютерні статистичні програми,
- визначення суттєвості різниці між показниками, що порівнюються,
- вимоги до структури та оформлення дисертаційної роботи,
- правила подання ілюстрацій, таблиць і формул,
- правила оформлення посилань і цитування,
- правила оформлення винаходів, патентів, авторських свідоцтв.

За підсумками вивчення дисципліни аспірант повинен вміти:
- визначати умови застосування дисперсійного аналізу,
- розраховувати точність досліду,
- складати підсумкову таблицю результатів дисперсійного аналізу,
- статистично обробляти результати дисперсійного аналізу,
- визначати найменшу суттєву (істотну) різницю,
- проводити однофакторний дисперсійний аналіз,
- проводити двохфакторний дисперсійний аналіз,
-

використовувати компьютерні програми для проведення статистичної обробки даних,

- правильно подавати ілюстрації, таблиці і формули,
- правильно оформлювати посилання і цитування,
- оформлювати винаходи, патенти, авторські свідоцтва,
- підготувати дисертаційну роботу до захисту згідно існуючих вимог.

3 Програма навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1. Наукові дослідження
Тема 1. Хід та етапи наукового дослідження
Загальний хід наукових досліджень в біології та сільському господарстві.
Лабораторний, вегетаційний та польовий досліди. Техніка закладки та проведення польових
дослідів. Визначення окремих параметрів при проведенні польових дослідів. Документація
та звітність лабораторних та польових дослідів. Використання фітотронних комплексів у
наукових дослідженнях.

Змістовий модуль 2. Дисертаційна робота
Тема 2. Організація та підготовка дисертаційної роботи
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Загальний зміст дисертаційної роботи та вимоги до її оформлення. Правила подання
текстового матеріалу. Правила подання ілюстрацій, таблиць і формул. Оформлення посилань
і цитування. Додатки. Захист дисертаційної роботи. Оформлення винаходів, патентів,
авторських свідоцтв.

Змістовий модуль 3. Статистична обробка даних
Тема 3. Дисперсійний аналіз та умови його застосування. Статистична обробка даних з
використанням комп’ютерних програм
Дисперсійний аналіз та умови його застосування. Підсумкова таблиця результатів
дисперсійного аналізу. Статистична обробка результатів дисперсійного аналізу. Визначення
найменшої суттєвої (істотної) різниці. Однофакторний дисперсійний аналіз. Двохфакторний
дисперсійний аналіз. Проведення однофакторного та багатофакторного дисперсійного
аналізу з використанням програм ANOVA, STATISTIKA та інші. Робота з масивами даних в
програмі MS Excel.
Тема 4. Суттєвість різниці між вибірковими долями та її визначення за критерієм
Стьюдента. Суттєвість різниці між співвідношеннями класів та її визначення за методом хіквадрат
Нульова гіпотеза. Критерії для перевірки нульової гіпотези. Оцінка суттєвості різниці
між вибірковими долями з різним рівнем вірогідності. Параметричні та непараметричні
статистичні критерії суттєвості різниці. Оцінка суттєвості різниці між співвідношенням
класів в популяціях. Використання методу хі-квадрат в генетичних та селекційних
дослідженнях.

4 Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин
денна форма
заочна форма
у тому числі
у тому числі
усь
ого

л

ус
п інд. с.р. ьо
го

Змістовий модуль 1. Наукові дослідження
Тема 1. Хід та етапи наукових досліджень
16
4
2
10 16
Разом за змістовим модулем 1
16
4
2
10 16
Змістовий модуль 2. Дисертаційна робота
Тема 2. Організація та підготовка дисертаційної
16
4
2
10 16
роботи
Разом за змістовим модулем 2
16
4
2
10 16
Змістовий модуль 3. Статистична обробка даних
Тема 3. Дисперсійний аналіз та умови його
64
8
16
40 64
застосування. Статистична обробка даних з
використанням комп’ютерних програм
Тема 4. Суттєвість різниці між вибірковими
долями та її визначення за критерієм Стьюдента.
54
4
10
40 54
Суттєвість різниці між співвідношеннями класів
та її визначення за методом хі-квадрат.
Разом за змістовим модулем 3
118 12 26
80 118

л

п інд. с.р.

4
4

2
2

10
10

4

2

10

4

2

10

8

16

40

8 16

40

12

80

26
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Усього годин 150

20

30

100 150

20

30

100
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5. Теми лекційних занять
№
з/п

Назва теми

Кількість годин
денне заочне

Змістовий модуль 1. Наукові дослідження
1.

Хід та етапи наукових досліджень

Змістовий модуль 2. Дисертаційна робота
Організація та підготовка дисертаційної роботи
Змістовий модуль 3. Статистична обробка даних
Дисперсійний аналіз та умови його застосування. Статистична обробка
даних з використанням комп’ютерних програм
. Суттєвість різниці між вибірковими долями та її визначення за
критерієм Стьюдента. Суттєвість різниці між співвідношеннями класів
та її визначення за методом хі-квадрат.

2.
3.
4.
Всього

4

4

4

4

8

8

4

4

20

20

6. Теми практичних занять
№
з/п

Назва теми

Кількість годин
денне заочне
4
4
26
26
30
30

1. Модульна контрольна робота № 1
2. Модульна контрольна робота № 2
Всього

7. Самостійна робота
№
з/п

Назва теми

Кількість годин
денне заочне

Змістовий модуль 1. Наукові дослідження
Хід та етапи наукових досліджень
Змістовий модуль 2. Дисертаційна робота
Організація та підготовка дисертаційної роботи
Змістовий модуль 3. Статистична обробка даних
Дисперсійний аналіз та умови його застосування. Статистична обробка
даних з використанням комп’ютерних програм
. Суттєвість різниці між вибірковими долями та її визначення за
критерієм Стьюдента. Суттєвість різниці між співвідношеннями класів
та її визначення за методом хі-квадрат

5.
6.
7.
8.
Всього

8. Методи контролю
При викладанні даного курсу використовуються наступні види контролю:
- поточна, тематична перевірка;
- модульний контроль;
- підсумковий контроль (залік).

10

10

10

10

40

40

40

40

100

100
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9. Розподіл балів, які отримують аспіранти
Поточний контроль знань
Контрольний модуль 1
Контрольний модуль 2
Змістовий
модуль 1

Змістовий
модуль 2

Змістовий модуль 3

30

Залік

Сума

40

100

30

Шкала оцінювання: національна та ECTS
За шкалою
ЕСТ8
A
B
C
D
E
FX
F

За шкалою інституту
90 - 100
(відмінно)
85 - 89
(дуже добре)
75 - 84
(добре)
70 - 74
(задовільно)
60 - 69
(достатньо)
35 - 59
(незадовільно - з можливістю повторного
складання)
1 - 34
(незадовільно - з обов’язковим
повторним курсом)

За національною шкалою
Екзамен
Залік
5 (відмінно)
4 (добре)
Зараховано
3 (задовільно)

2 (незадовільно)

Не зараховано

Критерії оцінювання
Об’єктом рейтингового оцінювання знань аспірантів є програмний матеріал
дисципліни, засвоєння якого перевіряється під час контролю. Критерії комплексного
оцінювання повинні доводитися до аспірантів на початку викладання навчальної
дисципліни. Максимально можлива бальна оцінка, яку може набрати аспірант за 2
модулі дисципліни, дорівнює 100 балам.
Критерії оцінювання теоретичних питань (6-ти бальна шкала):
5 балів передбачає високий рівень знань і навичок. При цьому відповідь повна, логічна,
з елементами самостійності, доцільно використовує вивчений матеріал при наведенні
прикладів. Аспірант показує знання додаткової літератури.
4 балів передбачає досить високий рівень знань і навичок. При цьому відповідь логічна,
містить деякі неточності при формулюванні узагальнень, наведенні прикладів. Можливі
труднощі при формулюванні узагальнюючих висновків, слабке знання додаткової
літератури. Додаткова література недостатньо пророблена.
3 бали передбачає наявність знань лише основної літератури, аспірант відповідає по
суті питання і в загальній формі розбирається у матеріалі, але відповідь неповна і містить
неточності, порушується послідовність викладення матеріалу, виникають труднощі,
застосовуючи знання при наведенні прикладів.
2 бали передбачає неповні знання аспіранта основної літератури, аспірант лише в
загальній формі розбирається у матеріалі, відповідь неповна і неглибока. Аспірант дає
недостатньо правильні формулювання, порушує послідовність викладення матеріалу,
відчуває труднощі при наведенні прикладів. Відповідь оформлена неохайно, зі значної
кількістю помилок.
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1 бал ставиться, коли аспірантом не знає значної частини програмного матеріалу,
допускає суттєві помилки при формулюванні та висвітленні понять, на додаткові питання
відповідає не по суті, робить велику кількість помилок у відповіді.
0 балів ставиться, коли аспірант не розкрив поставлені питання, не засвоїв матеріал в
обсязі, достатньому для подальшого навчання.
Наприкінці вивчення модулю кожен аспірант виконує завдання підсумкового
модульного контролю, за результати виконання одержує бальну оцінку (максимум 30 балів),
яка заноситься до системи рейтингу.
В підсумкову модульну контрольну роботу входять теоретичні питання різного рівня
складності, які оцінюються за 8-, 6- та 4- бальною шкалою, та тестові завдання.
Підсумковий модульний (семестровий) контроль у формі підсумкової семестрової
контрольної роботи.
Семестрова контрольна робота складається з трьох типів завдань: теоретичного,
практичного та тестового.
Результат виконання семестрової контрольної роботи оцінюється за вищенаведеними
шкалами.
Підсумкова оцінка визначається шляхом переводу викладачем сумарного модульного
балу з дисципліни у традиційну академічну оцінку національної шкали.

10. Методичне забезпечення
1.
2.
3.
4.
5.

Конспекти лекцій.
Презентації окремих тем.
Методичні розробки до самостійної роботи.
Наочність (таблиці, схеми).
Комп’ютери з встановленим програмним забезпеченням.
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