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ПЕРЕДМОВА  

  

  Приєднання України до Болонського навчального процесу 

передбачає підготовку фахівців у вузах ІІІ та ІV рівнів акредитації за 

двома освітньо-кваліфікаційними рівнями – ,,Бакалавр” і ,,Магістр”.  

Підготовка фахівців у магістратурі передбачає не тільки фахове 

спрямування, але і дослідницьке, яке полягає у поглибленому 

вивченні досліджуваних теоретичних моделей, пошуку шляхів їх 

адаптації до умов розвитку науково-технічного прогресу, опанування 

методології, методики і сучасного інструментарію наукових 

досліджень, вирішуючи таким чином питання підготовки резерву для 

науково-дослідних установ та викладачів вузів.  

Для молодих дослідників важливо мати уявлення про 

методологію та методи наукової творчості, оскільки саме на перших 

кроках до оволодіння навичками наукової роботи найбільше виникає 

питань методологічного характеру. Передусім бракує досвіду у 

використанні методів наукового пізнання, застосуванні логічних 

законів і правил, нових засобів і технологій. За період навчання у вузі 

студенти отримують величезну кількість науково-технічної 

інформації, систематизувати яку та цілеспрямовано використати у 

виробничій сфері, де доведеться працювати, самостійно дуже важко. 

Для цього потрібні хоча б елементарні знання, які дозволяють 

молодому фахівцю застосувати отримані теоретичні знання і 

практичні навички як у виробничій так і у науковій діяльності.  

Фахівці освітньо-кваліфікаційного рівня ,,Магістр” повинні не 

тільки уміло використовувати для своєї діяльності досягнення науки, 

але і володіти основами та методологією наукових досліджень. Тому 

звертається увага на засвоєння основних понять про науку і наукові 

знання, методологію, організацію та особливості наукових 

досліджень, на вибір теми наукових досліджень, пошук необхідних 

джерел інформації, оформлення результатів наукових досліджень, 

складання звіту про наукову роботу, вимоги до різного роду 

публікацій, написання випускної магістерської роботи.  

Саме дисципліна ,,Методологія наукових досліджень” розкриває 

роль науки у сучасному житті, методи, способи та техніку наукових 

досліджень для пізнання складної природи лісу, загальні вимоги 

гігієни розумової праці, режим та раціональні методи опрацювання 

наукової літератури, планування наукових досліджень та постановку 

експериментів, оформлення результатів досліджень за вимогами 

Державного стандарту.   
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ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ  

  

Методологія наукових досліджень передбачає вивчення 

слухачами магістратури понять про науку і наукові дослідження, 

сучасну класифікацію наук, методологію, організацію та методи 

наукових досліджень в умовах лісу, опрацювання наукової 

лісівницької літератури, гігієну розумової праці, порядок узагальнення 

результатів наукових досліджень, оформлення публікацій та 

магістерської роботи.  

Метою вивчення дисципліни є усвідомлення того, що на 

сучасному етапі розвитку людського суспільства наука стає 

безпосередньою продуктивною силою, тому без опанування методами 

і технікою наукових досліджень подальше поглиблення знань і оцінка 

результатів– будуть неповними.  

У результаті вивчення дисципліни фахівець повинен знати: 

основні поняття про науку та наукові знання; сучасну класифікацію 

наук; поділ наукових досліджень на фундаментальні та прикладні; 

поняття проблеми, теми та предмета наукових досліджень; методику 

постановки експерименту; організацію наукових досліджень в 

наукових установах та вузах України; методологічні основи та етапи 

наукових досліджень; порядок планування наукового дослідження; 

порядок та способи отримання необхідної наукової інформації; методи 

опрацювання наукової літератури та її огляд; методику узагальнення 

отриманих результатів досліджень; вимоги Держстандарту ДСТУ-

3008-95 щодо оформлення звіту про науководослідну роботу; вимоги 

ВАК України щодо структури та оформлення наукових статей для 

публікації у фахових виданнях; вимоги до структури та оформлення 

магістерської випускної роботи.  

Фахівці лісового господарства освітньо-кваліфікаційного рівня 

,,Магістр” повинні вміти: вибрати тему наукового дослідження; 

здійснювати пошук необхідної інформації, включаючи і можливості 

„Інтернету”; здійснювати опрацювання та узагальнення інформації з 

наукових джерел; організовувати та виконувати прикладні наукові 

дослідження з використанням стандартних методик; обробляти 

результати проведених досліджень та формулювати висновки; 

оформляти результати науково-дослідної роботи у відповідності з 

вимогами Держстандарту України для звіту або публікації.  
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Тема 1. Наукові твори та їх особливості   

  

Приходько П.Т. (1965, 1969) відносить до наукових творів 

наступні: реферат, тези доповіді, науковий звіт, наукову доповідь, 

журнальну статтю, рецензію, монографію, брошуру, автореферат і 

анотацію, навчальний посібник, підручник, дисертацію. Вивчаються 

характерні особливості названих видів наукової продукції як за 

формою, так і за змістом.  

Однією із початкових форм наукової роботи молодих 

дослідників є реферат, у якому автор повинен систематизувати 

отримані в результаті проведених досліджень дані, дати їм критичну 

оцінку і, можливо, висловити критичні зауваження з приводу 

опублікованих даних  іншими дослідниками.  

Розрізняють кілька форм рефератів:  

а) оглядовий – може стосуватися даної теми і виконується, як  

правило, на основі опублікованих матеріалів;  

б) методичний – у ньому розглядаються методи, методики    

конкретного дослідження та дається  їм критична оцінка;  

в) інформаційний – коротко викладається суть тієї чи іншої теми  

з метою інформування про підсумки наради, семінару, конференції;  

г) біографічний – опис  життя діячів науки, культури, оцінка їх  

ролі у розвитку знань, технічного прогресу;  

д) полемічний – відомості про спірні,  мало вивчені проблеми,  

на які існують різні погляди вчених.  

Можуть бути і інші форми рефератів. У будь-якому випадку 

потрібно вивчити відповідну літературу, критично проаналізувати та 

узагальнити матеріал, скомпонувати його так, щоб було відображено 

основний зміст.  

Доцільно дотримуватися наступного плану реферату:  

1) короткий вступ з викладанням теоретичного і 

практичного   значення теми (актуальність проблеми, що 

розглядається у публікації);  

2) викладання  суті  реферованих  даних  та 

 критичних  

зауважень стосовно них; 3) 

 висновки.  

Для закріплення опрацьованого матеріалу виконується 

практична робота № 1, яка полягає у реферуванні однієї із 

запропонованої викладачем журнальної статті за вищенаведеним 

планом.  
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Тема 2. Планування науково-дослідної роботи  

  

Наукові дослідження, які будуть виконуватися під час 

підготовки магістерських випускних робіт, повинні врахувати 

обмежений термін часу для їх  виконання. Тобто, майбутні магістри не 

можуть ставити для розв’язання великомасштабні задачі, але тематика 

досліджень повинна формулюватися так, щоб у процесі роботи 

студент мав змогу виконувати певний обсяг робіт за всіма розділами 

наукових досліджень, які передбачаються типовою схемою їх 

виконання. Тому автор повинен чітко уявляти задачу і мету наукових 

досліджень, щоб сформулювати суть і актуальність наукової теми, 

практичне значення отриманих результатів досліджень, уяснити 

логічну послідовність у виконанні запланованих робіт, навчитися 

бачити головне, вирішальне. Спланувавши роботу, потрібно 

дотримуватися плану, відвести дні та години для виконання певної 

роботи, не відволікатися на інші справи. Все це призводить до 

упорядкування роботи і економії часу.   

Для закріплення матеріалу даної теми виконується самостійна 

робота № 1, у якій необхідно представити план виконання випускної 

магістерської роботи.  

   

Контрольні запитання  

  

1. Які види наукової  продукції належать до наукових творів?  

2. Дайте загальну характеристику реферату. Які форми реферату 

Ви  знаєте?  

3. Що собою являють тези доповіді або повідомлення?  

4. Які вимоги існують стосовно наукової доповіді або наукового 

повідомлення?  

5. Дайте загальну характеристику наступним видам наукових 

видань:  рецензія, брошура, монографія, навчальний посібник, 

підручник.  

6. Що собою являє дисертація, автореферат дисертації?   

7. Які етапи в науково-дослідній роботі потрібно передбачити при 

її плануванні?  

  

  

Тема 3. Накопичення наукової інформації  

    

Поняття ,,інформація” є загальнонауковим, багатоплановим і 

означає відомості про які-небудь події, чиюсь діяльність і т.ін. в 
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будьякій формі та вигляді, на будь-яких носіях (у тому числі 

листування, книги, помітки, ілюстрації, карти, діаграми, малюнки, 

схеми, фотографії, голограми, кіно-, відеофільми, мікрофільми, 

звукові записи, бази даних комп'ютерних систем або повне чи 

часткове відтворення їх елементів), пояснення осіб та будь-які інші 

публічно оголошені чи документовані відомості.   

Розрізняють багато видів інформації: документальну, письмову, 

усну, графічну, наукову, політичну, технічну, патентну, історичну, 

бібліографічну та ін.  

Найбільш розповсюдженими серед наукових співробітників 

способами накопичення наукової інформації є записи. Форми цих 

записів бувають різні, але всі вони мають за мету зберегти на 

майбутнє якісь дані, відомості тощо. При цьому записи повинні бути 

зручними для їх використання. Найчастіше застосовуються  наступні 

форми запису наукової інформації:  

– записи у вигляді дослівного витягу із зазначенням на джерела  

автора цитати;  

– записи у вільному викладенні з точним збереженням змісту та 

вказівкою на джерело і авторство;  

– конспектування матеріалу з прочитаної книги, статі і т.п.;  

– підкреслювання та помітки на полях власної книги, іноді 

різними кольорами;  

– дослівні записи з власним коментарем;   – фотографування 

або ксерокопіювання тексту.  

Звертається увага на накопичення та обробку наукової 

інформації, що дозволяє оцінити ступінь вивченості теми наукового 

дослідження.  

Розглядаються вимоги щодо оформлення списку використаних 

джерел інформації (ГОСТ 7.1-84 ,,Библиографические описания 

документа. Общие требования и правила написания”).  

Для закріплення опрацьованого матеріалу виконується 

практична робота № 2. Зміст роботи полягає у накопиченні наукової 

інформації з теми наукового дослідження магістерської роботи, яку 

необхідно представити різними (вищенаведеними) формами запису з 

посиланнями на використані джерела інформації.  

   

  

Тема 4. Вимоги до бібліографічного списку використаних джерел  

інформації. Алфавітний та систематичний каталоги  

  

Магістерська робота є самостійною науковою, кваліфікаційною 

працею, в якій на основі виконаних її автором досліджень та 
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використаних літературних джерел логічно і послідовно викладено 

розв’язання конкретної задачі, яке має відповідне значення для 

лісівничої науки або лісогосподарської практики. Тому багато часу і 

уваги приділяють пошуку і опрацюванню різних джерел необхідної 

інформації.  

Під час формування бібліографічного списку використаних 

джерел інформації за темою наукового дослідження необхідно 

дотримуватися відповідних вимог наведених у: ГОСТі 7.1-84 

,,Библиографические описания документа. Общие требования и 

правила написания”, Положенні про підготовку і захист магістерських 

робіт у Національному аграрному університеті (2006), ,,Основних 

вимогах до дисертацій та авторефератів дисертацій”, опублікованих у 

Бюлетені Вищої Атестаційної Комісії України № 6 за 2007 рік та ін.  

Літературу знаходять за допомогою каталогів у бібліотеках, які 

бувають  алфавітні, де література розміщена в алфавітному порядку, 

та систематичні, в яких література розміщена відповідно до 

універсального десяткового класифікатора – УДК. Звертається увага 

на правильність користування алфавітним та систематичним 

каталогами під час пошуку необхідної літератури.  

Для закріплення матеріалу даної теми виконується самостійна 

робота № 2, у якій необхідно представити бібліографічний список 

використаних джерел інформації (з обов’язковою наявністю Постанов 

Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, монографій, 

багатотомних видань, стандартів, збірників наукових праць, 

словників, тез доповідей, дисертацій, авторефератів дисертацій, 

електронних джерел, складових частин: книги, збірника, журналу, 

енциклопедії)  за темою наукових досліджень випускної магістерської 

роботи.   

   

Контрольні запитання  

  

1. Наведіть приблизну схему опрацювання наукової літератури.  

2. Наведіть раціональні форми накопичення наукової інформації.  

3. Що собою являють алфавітний і систематичний каталоги? За 

яким принципом побудований систематичний каталог?  

4. Що собою являє універсальна десяткова класифікація (УДК)?  

5. Що собою являє патентна інформація і чому її потрібно 

використовувати при плануванні наукових досліджень?  

6. Які існують вимоги до оформлення списку використаних 

джерел інформації?   
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Тема 5. Опрацювання ,,Положення про підготовку і захист 

магістерських робіт у Національному аграрному  

університеті”   

    

Магістерська робота – це випускна науково-дослідна 

кваліфікаційна робота, яка виконується самостійно з метою отримання 

після публічного захисту освітньо-кваліфікаційного рівня – ,,Магістр”.  

Автор магістерської роботи повинен продемонструвати глибокі 

спеціальні уміння та знання інноваційного характеру, осмислення 

професійної проблеми, володіння методологією наукових досліджень 

та сучасними інформаційними технологіями, вміння самостійного 

наукового пошуку, вирішення конкретних наукових завдань та 

здатність до наукової і педагогічної діяльності.  

Тематика та науковий рівень магістерської роботи повинні 

відповідати освітньо-професійній програмі підготовки магістрів з 

урахуванням пропозицій і зацікавленості підприємств, організацій 

відповідної спеціалізації.  

Назва магістерської роботи має бути стислою, відповідати 

освітній, науковій галузям та суті вирішеної наукової проблеми  

(задачі).  

Зміст магістерської роботи повинен відображати вихідні 

передумови наукового дослідження, узагальнення та осмислення 

відомих фактів, опис та аналіз отриманих результатів досліджень, 

обґрунтовані положення, новизну і практичне значення наведених 

висновків і рекомендацій.   

Детально опрацьовуються вимоги щодо вибору та затвердження 

теми, підготовки, оформлення, рецензування, допуску до захисту, 

презентації магістерської роботи згідно ,,Положення про підготовку і 

захист магістерських робіт у Національному аграрному університеті” 

від 20.06.2006 р.   

Для закріплення опрацьованого матеріалу виконується 

практична робота № 3, яка полягає у написанні вступу до 

магістерської роботи за обраною темою наукового дослідження згідно 

,,Положення про підготовку і захист магістерських робіт у 

Національному аграрному університеті”.  

   

Тема 6. Оформлення магістерської роботи   

     

Магістерська робота – це підсумкова форма контролю набутих 

студентом-магістратом у процесі навчання умінь, знань, досвіду, які 

необхідні для вирішення науково-практичних та професійних питань.  
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Магістерська робота виконується кожним студентом (слухачем) 

магістратури за обраною темою наукового дослідження індивідуально 

і повинна відображати рівень фахової підготовки студента 

магістратури до професійної або наукової діяльності.  

Викладання магістерської роботи повинно характеризуватися 

аргументованістю суджень та точністю наведених даних. До тексту 

магістерської роботи включається увесь знаковий апарат (графіки, 

формули, таблиці, схеми, діаграми, символи тощо) та всі особливості 

наукового стилю мови. Автор магістерської роботи повинен 

відображати отриману інформацію у вигляді текстового та 

ілюстративного матеріалу, в якому самостійно упорядковує 

накопичену інформацію та доводить науково-практичне значення тих 

чи інших положень.   

Для закріплення матеріалу даної теми виконується самостійна 

робота № 3, у якій необхідно представити фрагмент магістерської 

роботи з обов’язковою присутністю назв розділів та підрозділів, 

ілюстрацій, таблиць, формул або рівнянь, цитувань та посилань на 

використані джерела, списку використаної літератури та ін. згідно 

,,Положення про підготовку і захист магістерських робіт у 

Національному аграрному університеті” від 20.06.2006 р.  

   

Контрольні запитання  

  

1. Вимоги до  підготовки рукописів наукових творів 

комп’ютерного тиражування.  

2. Основні вимоги до магістерських випускних робіт, що наведені 

у Положенні про підготовку і захист магістерських робіт 

Національного аграрного університету.  

  

  

Тема 7. Опрацювання основних вимог до змісту дисертацій,  

авторефератів дисертацій та наукових статей   

  

Дисертація (лат. dissertatio роздум, дослідження) – наукова 

робота, яку захищають публічно на засіданні спеціалізованої Вченої 

ради для одержання наукового ступеня.  

В Україні з 1937 р. існують два наукових ступені: кандидата та 

доктора наук. Для здобуття наукового ступеня кандидата наук 

претендент повинен мати закінчену вищу освіту, здати кандидатські 

екзамени, опублікувати основні положення досліджень у фахових 

виданнях, публічно захистити на засіданні Ради положення 

досліджень.  
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Автореферат – реферат або стислий виклад змісту твору 

(зазвичай наукового), написаний самим автором. Автореферат 

дисертації є обов’язковою науковою працею кваліфікаційного 

характеру, яка подається здобувачем вченого ступеню разом з 

дисертацією.   

Розглядаються ,,Основні вимоги до дисертацій та авторефератів 

дисертацій” (2007). Звертається увага на вимоги постанови Президії 

ВАК України від 15.01.2003 р. ,,Про підвищення вимог до фахових 

видань, внесених до переліків ВАК України”.   

Наукова стаття передбачається для опублікування в газеті, 

журналі або збірнику наукових праць і т.ін. про нові дослідження з 

конкретної тематики. Метою наукової статті є інформування про 

проведену наукову роботу та поширення отриманих дослідником 

науково-практичних результатів, визначення нових актуальних 

проблем, що потребують розв’язання.   

Розглядається структура наукової статті на прикладі вимог до 

статей, що друкуються у ,,Науковому віснику НАУ”:  

– код УДК;  

– заголовок;  

– автор(и);  

– науковий ступінь автора (ів);  

– організація, установа, в якій працює (ють) автор (и);  

– анотація українською мовою, ключові слова;  

– основний текст;  

– анотація і ключові слова російською та англійською мовами; 

– список літератури.  

Для закріплення опрацьованого матеріалу даної теми 

виконується практична робота № 4, яка полягає у написанні наукової 

статті за обраною темою наукового дослідження магістерської роботи 

згідно вимог до статей, що друкуються у ,,Науковому віснику 

Національного аграрного університету”.  

  

  

Тема 8. Підготовка магістерської роботи до публічного захисту   

  

Оскільки магістерська робота повинна пройти публічний захист, 

то в ній автор обов’язково має відобразити сукупність результатів 

проведених досліджень, а це буде характеристикою самого автора як 

здобувача освітньо-кваліфікаційного рівня „Магістра наук”. 

Підкреслюється особистий внесок у розробку теми роботи з 

обов’язковою всебічною аргументацією.  
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Представити основні положення випускної магістерської роботи 

можливо за допомогою наукової доповіді. Доповідь на наукову тему 

або наукове повідомлення, як правило містять у собі:  

1) характеристику наукового і практичного значення 

теми; 2) основні наукові положення; 3) висновки і 

пропозиції.  

Обов’язково підкреслюється “центральна ідея”, яка є основою 

доповіді, її аргументація. Оскільки на доповідь відводиться 10-15 

хвилин, то основні положення повинні бути сформульовані стисло, 

без зайвої деталізації, яка розсіює увагу слухачів.  

 Найбільш переконливо діють на слухачів доповіді, коли 

доповідач має при собі конспект, але користується ним при потребі 

цитування, надання довідок. Не досягає мети доповідь, яка повністю 

читається за раніше складеним текстом, та ще й монотонно, без 

емоцій. Емоційна сторона, поряд з чіткою науковою аргументацією 

допомагає доповідачу.  

Звертається особлива увага на вимоги щодо створення 

презентації магістерської роботи, які наведені у ,,Положенні про 

підготовку і захист магістерських робіт у НАУ” від 20.06.2006 р.  

З метою закріплення матеріалу даної теми виконується 

практична робота № 5. Зміст її полягає у підготовці і представленні у 

друкованому вигляді презентації основних положень магістерської 

роботи за обраною темою згідно вимог вищевказаного  

,,Положення…”.    
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Методичні вказівки до самостійної роботи студента 

 

Вид та тема завдання 

Кількість 

годин 

самостійної 

роботи 

Методичні вказівки до 

самостійної роботи студента 

1. Підготовка до : 

– лекцій 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

практичних занять (семінарів) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– лабораторних робіт 

 

 

 

 

32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студент повинен: 

а) опрацювати теоретичні основи 

прослуханого лекційного матеріалу 

використовуючи конспект складений під час 

лекції; 

б) також поглиблено вивчити 

рекомендовану літературу на тему лекції; 

в) провести пошук додаткової інформації 

використовуючи спеціальну літературу і 

Internet. 

 

 

При підготовці до практичних занять 

студент повинен: 

а) повторити матеріал, який розглядався на 

попередньому практичному занятті; 

б) опрацювати теоретичні основи 

наступного практичного заняття, викладені  

в методичних вказівках до практичних 

занять з дисципліни «Методологія наукових 

досліджень» і рекомендованій літературі. 

в) виконати завдання згідно вказівок 

викладача і прикладів, наведених в 

методичних вказівках, провести необхідні 

розрахунки і зробити висновки, скласти звіт. 

 

 

   

 2. Опрацювання питань, які 

не викладаються на лекціях: 

 

 

20 

 

 

 

 

За допомогою рекомендованої, спеціальної 

літератури та Internet студенти самостійно 

опрацьовують теми, що не викладаються на 

лекціях. 

 

1. Основи метрології та 

вимірювань/Д.Б. Головко, К.Г. Рего, 

Ю.О. Скрипник.- К.: Либідь, 2001.-

408с. 

2. Лудченко А.А., Лудченко Я.А., 

Примак Т.А. Основы научных 

исследований. Учебн. пособие/под. 

ред. А.А. Лудченко.-К.: О-во 

«Знания», КОО,2000.-14с. 

3. Математичні методи в хімії та 

хімічній технології. Навч. 
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посібник/Рудаковський Ю.К.,Мокрий 

Є.М. та інші – Львів: Світ, 1993. – 

208с. 

4. Основы научных исследований. 

Глушко И.М., Сиденко В.М.  -3-е изд. 

перераб. и доп.Харьков: Высшая 

школа. Изд-во при Харьк. Ун-те, 

1983.-224с. 

 
    3. Підготовка до модульних 

контрольних робіт 

 

20 Білети з МКР містять теоретичні запитання і 

практичні завдання і задачі. 

При підготовці до МКР студент повинен: 

а) повторити теоретичні основи 

прослуханого лекційного матеріалу 

використовуючи конспект складений під час 

лекції, рекомендовану і додаткову 

літературу; 

б) повторити теоретичні основи, викладені в 

методичних вказівках до лабораторних робіт 

і практичних занять; 

в) повторити матеріал самостійного 

опрацювання тем, що не викладаються на 

лекціях; 

г) розглянути приклади вирішення 

практичних завдань і задач, які розглядались 

під час практичних занять.  

 

4. Виконання індивідуальних 

завдань: 

– розрахункові, графічні (або 

інші) роботи 

– курсовий проект 

– курсова робота 

  

 


