




 

1. Мета дисципліни 

Підготовка фахівців садово-паркового господарства у сфері науково-дослідницької 

діяльності, методології, теорії, методів і технологій планування, виконання, аналізу 

та оформлення результатів дослідження.  

 

2. Міждисциплінарні зв’язки 

 

Вивчення цієї дисципліни 

безпосередньо спирається на: 

На результати вивчення цієї дисципліни 

безпосередньо спираються: 

основи наукових досліджень  агротехніка зеленого будівництва 

 планування садово-паркового 

господарства 

біометрія тепличне господарство 

 рекреаційне лісокористування 

 дендропроектування 

 

3. Результати навчання 

 

Програмний результат 

навчання  
Результат навчання за дисципліною  Тема  

ПРН 14. Участь в 

науково-дослідній 

діяльності з аналізу стану 

і динаміки показників 

якості об'єктів садово-

паркового господарства, 

природних і культурних 

ландшафтів. 

 

ПРН 14.1 Вміти проводити прикладні 

дослідження в галузі садово-паркового 

господарства 

1.1 

ПРН 15. Збір, обробка, 

аналіз і систематизація 

науково-технічної 

інформації з темі 

дослідження, вибір 

методики і засобів 

рішення завдань. 

 

ПРН 15.1 Вміти розробляти робочі плани 

й програми наукових досліджень в галузі 

садово-паркового господарства 

1.2 

ПРН 15.2 Вміти організовувати збір, 

обробку, аналіз і систематизацію науково-

технічної інформації з теми дослідження в 

галузі садово-паркового господарства 

1.4 

ПРН 15.3 Вміти планувати, 

організовувати й виконувати наукові 

дослідження з використанням 

стандартних і оригінальних методичних 

підходів і засобів рішення завдань в галузі 

садово-паркового господарства 

1.3, 2.1 



ПРН 16. Підготовка 

науково-технічних звітів, 

оглядів, публікацій за 

результатами виконаних 

досліджень в галузі 

садово-паркового 

господарства. 

ПРН 16.1 Вміти здійснювати пошук 

наукової інформації з використанням 

інформаційно-комунікаційних 

технологій, опрацьовувати й 

узагальнювати інформацію з наукових 

джерел щодо стану питання та 

методичних підходів до вирішення 

проблем 

1.4, 1.5 

ПРН 16.2 Аналізувати результати 

проведених досліджень сучасними 

методами та формулювати висновки 
2.2 

ПРН 16.3 Вміти оформляти результати 

науково-дослідної роботи відповідно до 

вимог у вигляді публікацій і магістерської 

дипломної роботи. 

2.3 

 

4. Програма навчальної дисципліни 

 

Модуль 1 Методологія наукових досліджень 

 

Змістовий модуль 1.Методологія науково-дослідної роботи. 

Тема 1.1. Поняття про науку і наукові дослідження. 

Розглядається сутність предмету і завдання курсу, класифікація наук, основні 

поняття, які визначають зміст наукових досліджень. 

Тема 1.2. Етапи наукових досліджень. 

Розглядаються етапи наукових досліджень (організаційний; дослідний; 

узагальнення, апробація, реалізація результатів дослідження) та їх особливості. 

Тема 1.3. Методологія та методи наукових досліджень. 

Розглядаються види та функції методології (фундаментальна, загально-наукова, 

частково-наукова) та методи наукових досліджень. 

Тема 1.4. Інформаційне забезпечення наукової роботи 

Розглядаються види науково-технічної інформації, методи її пошуку і збору. 

Тема 1.5 Наука в Україні та діяльність міжнародних науково-дослідних 

організацій. Поняття наукової організації праці. 

Розглядаються особливості організації науки та підготовки науково-педагогічних 

кадрів в Україні та за кордоном, а також наукова організація дослідного процесу.  

  

Змістовий модуль 2. Методологія біоценологічних досліджень. 

Тема 2.1. Методологія і організація наукових досліджень у садово-парковому 

господарстві 

Розглядаються основи методології наукових досліджень, особливості їх 

планування на теоретичному та емпіричному рівнях, прийоми пошуку інформації 

та проведення експериментів у лісовому та садово-парковому господарствах.  

Тема 2.2. Аналіз результатів наукових досліджень. 



Розглядаються різні види аналізу та оцінювання показників, особливості пошуку 

закономірностей та дослідження процесів. 

Тема 2.3. Узагальнення та оформлення результатів наукових досліджень. 

Розглядаються особливості наукових робіт, стилів наукової мови, а також вимог до 

оформлення тез, статей, дипломних робіт, тощо. 

 

5. Індивідуальне завдання (ІЗ) 

Не передбачено навчальним планом. 

 

6. Структура навчальної дисципліни 

 

Змістові модулі  

та теми  

Кількість годин 

усього 
у тому числі 

лек. практ. лаб. сам. роб. 

МОДУЛЬ (I) 90 17 17 – 56 

Змістовий модуль 1 45 9 9 - 27 

Тема 1.1 10 2 2 - 6 

Тема 1.2 10 2 2 - 6 

Тема 1.3 9 2 2 - 5 

Тема 1.4 9 2 2 – 5 

Тема 1.5 7 1 1 – 5 

Змістовий модуль 2   45 8 8 – 29 

Тема 2.1 15 2 4 - 9 

Тема 2.2 14 2 2 - 10 

Тема 2.3 16 4 2 - 10 

Індивідуальне завдання - - - - - 

 

7. Структура і розподіл балів 

 

Змістові модулі  

та теми (номери) 

Максимальна кількість балів 

усього 
у тому числі 

практ. лаб. сам. роб. 

МОДУЛЬ (I) 100 18 – 52 

Змістовий модуль 1 35 9 – 26 

Тема 1.1 6 1 – 5 

Тема 1.2 7 2 – 5 

Тема 1.3 7 2 – 5 

Тема 1.4 7 2 – 5 

Тема 1.5 8 2 – 6 

Змістовий модуль 2   35 9 – 26 

Тема 2.1 11 3 – 8 

Тема 2.2 12 3 – 9 

Тема 2.3 12 3 – 9 

Індивідуальне завдання – – – – 



Підсумковий контроль 30 – – – 

 

 

 

8. Теми практичних занять 

№ 

Тема практичного заняття 
Кількість 

годин 

Макс. 

кількість 

балів 

Шифр результату 

навчання за 

дисципліною  
з/п 

 МОДУЛЬ (I) 17 18 - 

 Змістовий модуль 1 9 9 - 

1 Опрацювання етапів 

наукових досліджень та їх 

особливості 

2 1 

ПРН 14.1 

2 Опрацювання способів 

накопичення наукової та 

іншої інформації.  

2 2 

ПРН 15.1   

3 Пошук джерел інформації 

за темою дипломної 

магістерської роботи. 

Використання бібліотечних 

каталогів для підбору 

необхідної літератури. 

Використання системи 

«Інтернет» за ключовими 

словами. 

2 2 

ПРН 15.3 

4 Опрацювання стандартних 

методик проведення 

наукових досліджень за 

заданою темою  

2 2 

ПРН 15.2 

5 Структура та особливості 

дипломних магістерських 

робіт 

1 2 
ПРН 16.1 

 

 Змістовий модуль 2  8 9 - 

1 Опрацювання стандартних 

методик проведення 

наукових досліджень за 

темою дипломної 

магістерської роботи 

4 3 

ПРН 15.3 

2 Статистична обробка 

результатів експерименту. 

Застосування графо-

аналітичних методів 

2 3 

ПРН 16.2 



обробки дослідних даних і 

порівнянь. 

3 Особливості оформлення 

наукових робіт (тез, статей, 

магістерських робіт) 

2 3 

ПРН 16.3 

9. Теми лабораторних занять 

Не передбачено навчальним планом. 

10. Самостійна робота 

№ Назва  

Бюджет 

часу 

(години) 

Макси-

мальна 

кількість 

балів 

Форми 

контролю та 

звітності 

Шифр результату 

навчання за 

дисципліною  

(згідно розд. 3) 

 МОДУЛЬ (I) 56 52 - - 

 
Змістовий модуль 1 28 26 письмове 

опитування 

(тестування) 

- 

1 

Основні етапи 

становлення і 

розвитку науки 

6 5 письмове 

опитування 

(тестування) 

ПРН 14.1 

2 

Рівні наукового 

пізнання 

6 5 письмове 

опитування 

(тестування) 

ПРН 14.1 

3 

Основні емпіричні 

(практичні) методи 

досліджень 

6 5 письмове 

опитування 

(тестування) 

ПРН 15.3 

4 

Бази даних 

(кліматичних 

показників, 

лісовпорядкування, 

із систематики 

рослин і тварин 

тощо) 

6 5 

 ПРН 15.2 

5 

Особливості 

організації наукової 

діяльності у вищих 

навчальних закладах 

4 6 

 ПРН 16.1 

 
Змістовий модуль 2 28 26 письмове 

опитування 

(тестування) 

– 

1 

Спеціальні методи, 

які 

використовуються у 

8 8 письмове 

опитування 

(тестування) 

ПРН 15.3 



лісівничих 

дослідженнях 

2 

Структура 

лісівничого 

експерименту та 

його основні етапи 

8 9 
письмове 

опитування 

(тестування) 

ПРН 16.2 

3 

Особливості 

оформлення 

наукових робіт 

12 9 письмове 

опитування 

(тестування) 

ПРН 16.3 

 
Індивідуальне 

завдання 

- 
– – – 

 

11. Методи контролю та порядок оцінювання результатів навчання 

 

Усне або письмове опитування. Тестування. Підсумковий контроль у вигляді 

диференційованого заліку проводиться письмово. 

 

Поточна атестація та самостійна робота  

Диф. 

залік 

 

Сума ЗМ1 ЗМ2 
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 
6% 7% 7% 7% 8% 11% 12% 12%  

30% 

 

100% 35 % 35 % 

70% 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Сума балів 

 за всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену,  диф. заліку для заліку 

90-100 відмінно 

зараховано 

82-89 
добре 

74-81 

64-73 
задовільно 

60-63 

35-59 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

0-34 

незадовільно 

 з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано 

 з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

 

12. Методичне забезпечення 



 

1. Ткач В. П. Методологія наукових досліджень : конспект лекцій для 

студентів денної форми навчання освітнього рівня «магістр» за спеціальністю 206 

– Садово-паркове господарство / В. П. Ткач, О. М. Тарнопільська ; Харків. нац. ун-

т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. – 

100 с.  

2. Ткач В. П. Методичні рекомендації до організації самостійної роботи та 

проведення практичних занять із навчальної дисципліни «Методологія наукових 

досліджень» (для студентів денної форми навчання спеціальності 206 – Садово-

паркове господарство / В. П. Ткач, О. М. Тарнопільська; Харків. нац. ун-т міськ. 

госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. – 50 с. 

 

13. Рекомендована основна література 

1. Бессонова В. П. Методологія і організація наукових досліджень у садово-

парковому господарстві : навч. посіб. [для студ. вищих навч. закл.] / В. П. Бессонова. –  

Київ : Центр учбової літератури, 2019. – 264 с. 

2. Горошко М. П. Біометрія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / 

М. П. Горошко, С. І. Миклуш, П. Г. Хомюк ; М-во освіти і науки України, Укр. держ. 

лісотехн. ун-т. – Львів : Камула, 2004. – 235 с. 

3. Клименко М.О. Основи та методологія наукових досліджень : навч. посібник / 

М. О. Клименко, В. П. Фещенко, Н.М. Вознюк. – Київ : Аграрна освіта, 2010. – 351 с. 

4. Свириденко В. Є. Методологія наукових досліджень. Курс лекцій. – Київ: 

НАУ, 2004. – 78 с. 

 

14. Рекомендована допоміжна література та інформаційні ресурси  
 

1. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта (с основами статистической 

обработки результатов исследований) / Изд. 5-е, дополн. и переработ. – М.: 

Агропромиздат, 1985. - 351 с. 

2. Лакин Г. Ф. Биометрия  / Г. Ф. Лакин. – М. : Высшая школа, 1990. – 352 с. 

 


