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Анотація курсу. Дисципліна «Методологія та організація наукових досліджень» 

покликана поглибити теоретичну підготовку студентів спеціальності «Лісове господарство», 

дати навички проведення наукової роботи на підприємствах. Завданням даного курсу  є: 

формування системи знань з основ методології наукових досліджень; дослідження етапів 

наукового пізнання дійсності; оволодіння основними методами наукового дослідження та їх 

застосування на практиці; надання  практичних  вмінь з організації збору, обробки та аналізу 

інформації;  розкриття алгоритму дослідницької праці;   набуття вмінь аргументації тезисів 

дослідження. 

Структура навчальної дисципліни 

 

2. Мета та цілі курсу. Мета навчальної дисципліни –  

Метою дисципліни „Методологія та організація наукових досліджень” є навчання 

студентів методології проведення наукових досліджень та вибір ефективних методів їх 

організації. 

Під час вивчення дисципліни здобувач вищої освіти (ЗВО) спеціальності «Лісове 

господарство» має набути або розширити наступні загальні (ЗК) та фахові (ФК) 

компетентності, передбачені освітньою програмою: 

ЗК 1. Здатність виявляти, ставити та вирішувати  проблеми.  

ЗК 2. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу  інформації з різних джерел.  

3К 3. Здатність використовувати інформаційні та  комунікаційні технології.  

Назви змістових модулів і тем 

Змістовий модуль 1 Наукові дослідження: форми, методи та методологія 

Тема 1. Наука й наукові дослідження в сучасному світі 

Тема 2. Основні форми (технологія, організація) наукових досліджень 

Разом за змістовим модулем 

Змістовий модуль 2  Інформаційна база та основні положення методології 

Тема 3. Інформаційна база наукових досліджень 

Тема 4. Основні положення наукової методології 

Тема 5.  Етапи проведення та ефективність наукових досліджень 

Разом за змістовим модулем  

Змістовий модуль 3 Оформлення результатів досліджень та інтелектуальна власність 

Тема 6.  Робота над написанням наукових статей, монографій, наукових доповідей і 

повідомлень 

Тема 7.  Виконання дисертацій 

Тема 8.  Проблеми та перспективи розвитку інтелектуальної  

власності в Україні 
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ЗК 4. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  

ЗК 5. Здатність розробляти проекти та управляти ними.  

ЗК 6. Здатність оцінювати та забезпечувати якість  виконуваних робіт.  

ЗК 7. Здатність працювати в міжнародному контексті. 

ФК 1. Здатність критично осмислювати проблеми лісового господарства й дотичні 

міждисциплінарні проблеми та приймати ефективні рішення щодо їх вирішення.  

ФК 3. Здатність оцінювати регіональні особливості природно-кліматичних умов для 

організації ефективного лісового господарства, виконання лісами різнопланових функцій та 

збільшення площ лісів.  

ФК 5. Здатність інтегрувати знання та розв’язувати складні задачі лісового 

господарства у широких або мультидисциплінарних контекстах.  

ФК 6. Здатність здійснювати просвітницьку діяльність серед населення для формування 

в них екологічного мислення, свідомості та відповідальності за стан довкілля. 

 

3. Результати навчання.  

Під час вивчення дисципліни ЗВО спеціальності «Лісове господарство» має досягти або 

вдосконалити наступні програмні результати навчання, передбачені освітньою програмою: 

ПРН 1. Спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові здобутки 

у сфері лісового господарства та є основою для оригінального мислення, забезпечення сталого 

розвитку та проведення досліджень. 

ПРН 2. Вільно спілкуватись усно і письмово українською та іноземною мовами при 

обговоренні професійних питань, досліджень та інновацій у сфері лісового господарства.  

ПРН 3.Приймати ефективні рішення з питань лісового господарства, у тому числі у 

складних і непередбачуваних умовах; прогнозувати його розвиток; визначати фактори, що 

впливають на досягнення поставлених цілей; аналізувати і порівнювати альтернативи; 

оцінювати ризики та імовірні наслідки рішень.  

ПРН 4. Відшуковувати необхідні дані в науковій літературі, базах даних та інших 

джерелах, аналізувати та оцінювати ці дані;  

ПРН 5. Здійснювати управління складною діяльністю у сфері лісового господарства та 

у ширших контекстах, забезпечувати якість, оцінювати ефективність і результативність 

діяльності  

ПРН 6. Оцінювати стан лісових фітоценозів, лісові ресурси в конкретних лісорослинних 

умовах, їх потенціал та прогнозувати можливості використання.  

ПРН 7. Розробляти та реалізовувати наукові та прикладні проекти у сфері лісового 

господарства з урахуванням доступних ресурсів та ризиків, а також економічних, правових та 

екологічних аспектів.  

ПРН 8. Розробляти та вдосконалювати технологічні і виробничі процеси, 

впроваджувати сучасні цифрові технології.  

ПРН 9. Визначати критерії ефективності та обирати оптимальну стратегію ведення 

лісового господарства залежно від зовнішніх та внутрішніх умов;  

ПРН 10. Зрозуміло і недвозначно доносити власні знання, висновки та аргументацію з 

питань лісового господарства та дотичних проблем до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, 

які навчаються.  

ПРН 11. Застосовувати сучасні експериментальні та математичні методи, цифрові 

технології та спеціалізоване програмне забезпечення для розв’язання складних задач лісового 

та мисливського господарства.  

ПРН 12. Здійснювати дослідження та/або провадити інноваційну діяльність з метою 

отримання нових знань та створення нових технологій й продуктів лісового та мисливського 

господарства та в ширших мультидисциплінарних контекстах. 



4. Обсяг курсу.  

Вид заняття Загальна кількість годин: 

Денна – 120, заочна - 120 

Лекції 16/8 

Семінарські / практичні заняття 14/4 

Самостійна робота (реферати, контрольна робота) 90/108 

5. Пререквізити. Дисципліна є базовою для вивчення дисциплін освітньо-професійної 

програми «Лісове господарство» другого (магістерського) рівня вищої освіти, а також може 

використовуватися під час підготовки кваліфікаційної роботи. 

6. Система оцінювання та вимоги. 

Загальна система оцінювання курсу Засобами оцінювання та методами 

демонстрування результатів навчання з 

дисципліни є поточний та семестровий контроль. 

Поточний контроль складається з опитувань, які 

проводяться під час практичних занять, а також 

захисту контрольної роботи. Запитання для 

поточного контролю знаходяться у відповідних 

методичних рекомендаціях. Семестровий 

контроль проводиться у вигляді екзамену, 

запитання до якого на початку семестру 

розміщується у системі дистанційного навчання 

MOODLE.  

Семестровий контроль у вигляді екзамену 

проводиться під час сесії з трьома запитаннями: 

двома теоретичними (по 10 балів максимум за 

кожне) та одним практичним (20 балів 

максимум). Оцінка за результатами вивчення 

дисципліни формується шляхом додавання 

підсумкових результатів поточного контролю до 

екзаменаційної оцінки. У випадку повторного 

складання екзамену всі набрані протягом 

семестру бали анулюються, а повторний екзамен 

складається з трьома питаннями: двома 

теоретичними (по 30 балів максимум за кожне) та 

одним практичним (40 балів максимум). 

Екзаменаційні білети знаходяться у пакеті 

документів на дисципліну. 

Вимоги до реферату, контрольної 

роботи 

Вимоги до реферату:  

 Мова – державна. 

 Стиль – науковий. 

 Послідовність – логічна. 

 Формат сторінок – А4. 

 Шрифт та розмір – Times New Roman, 14. 

 Міжрядковий інтервал – полуторний. 

 Обсяг реферату: 10-20 сторінок 

 Поля: ліве поле – 30 мм, праве – 15 мм, 

верхнє і нижнє – 20 мм.  



 Простий план – 3-4 розділи, підписується 

ЗМІСТ 

 Список джерел – 10-15 найменувань. 

 Заголовки розділів пишуться – 

ВЕЛИКИМИ літерами. 

 Заголовки підрозділів пишуться – 

маленькими літерами (крім першої). 

Вимоги до контрольної роботи: 

Кожен із 5 варіантів контрольної роботи містить 2 

теоретичні питання та 1 практичні завдання. Метою 

контрольної роботи є перевірка засвоєння 

студентами окремих тем навчальної дисципліни, 

вміння самостійно проводити аналіз 

продуктивності праці на підприємстві, 

пропонувати  заходи щодо її підвищення,  

аналізувати витрати на оплату праці на 

підприємстві, оформляти та узагальнювати 

результати аналізу трудових показників, 

пропонувати і обґрунтовувати за результатами 

аналізу заходи з покращення роботи 

підприємства. За контрольну роботу 

максимально передбачено 10 балів. 

Практичні заняття Поточний контроль проводиться під час 

опитувань ЗВО під час практичних занять. 

Результати поточного контролю за відповідний 

модуль оприлюднюються викладачем на 

наступному аудиторному занятті. Бали, які 

набрані ЗВО під час модульних контролів, 

складають оцінку поточного контролю. 

Кількість набраних балів: 

- виконання індивідуальних завдань – до 5 балів; 

- доповідь-презентація – до 10 балів; 

- модульна контрольна робота – до 5 балів. 

Умови допуску до підсумкового 

контролю 

З дисципліни ЗВО може набрати до 60% 

підсумкової оцінки за виконання всіх видів робіт, 

що виконуються протягом семестру і до 40% 

підсумкової оцінки – на іспиті.  

У випадку, якщо ЗВО протягом семестру не виконав в 

повному обсязі передбачених робочою програмою 

всіх видів навчальної роботи, не набрав мінімально 

необхідну кількість балів (20), він не допускається до 

складання екзамену під час сесії, але має право 

ліквідувати академічну заборгованість у порядку, 

передбаченому «Положенням про поточне та 

підсумкове оцінювання знань ЗВО ЧНТУ». 

 

A – 90-100 балів, B – 82-89 балів, C – 75-81 балів, D – 66-74 балів, E – 60-65 балів, FX – 

0-59 балів 

 



7. Політика курсу. Під час вивчення курсу «Методологія та організація наукових 

досліджень» учасники освітнього процесу дотримуються політики академічної доброчесності, 

порушенням якої вважається: академічний плагіат – оприлюднення (частково або повністю) 

наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного 

дослідження та/або відтворення опублікованих текстів інших авторів без зазначення авторства; 

оприлюднення (частково або повністю) власних раніше опублікованих наукових результатів 

як нових наукових результатів; фабрикація – вигадування даних чи фактів, що 

використовуються в освітньому процесі або наукових дослідженнях; фальсифікація – свідома 

зміна чи модифікація вже наявних даних, що стосуються освітнього процесу чи наукових 

досліджень; списування – виконання письмових робіт із залученням зовнішніх джерел 

інформації, крім дозволених для використання, зокрема під час оцінювання результатів 

навчання. 

Перескладання або відпрацювання пропущених занять можливе шляхом виконання 

самостійних робіт, тестових завдань і практичних занять в системі дистанційного навчання 

Moodle, або аудиторно безпосередньо викладачу. Якщо даний предмет вивчався ЗВО раніше – 

існує перезарахування кредитів.  
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