
Силабус курсу  
1. Основні характеристики 

Назва українською мовою Методика і організація дисертаційного  дослідження 

Назва англійською мовою Methods and Organization of Dissertation Research 

Код ОЗ 05 – 1 курс. 

Спеціальність 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» 

Освітньо-наукова програма Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» 

Рівень освіти Третій рівень (доктори філософії) 

Рік навчання 2-й семестр – 1 курс;  

Форма навчання денна 

Кількість годин / кредитів 

ECTS 

90 / 3 

Розподіл годин за видами 

занять 

Вид  

занять 

Лекції Практичні 

заняття 
(семінари) 

Лабораторні 

заняття 
(комп'ютерні 

практикуми) 

Індивіду- 

альні 
заняття 

СРС 

Години 16 14 - 5 55 

Контрольні заходи Екзамен Залік МКР 

(вказати 
кількість) 

 

ти 
ть) 

РГР, РР, 

ГР 
(вказати 

кількість) 

КП, КР 

(вказати 
кількість) 

Реферат 

(вказати 
кількість) 

- + - - - 1 

Статус дисципліни / кредитного 

модуля 
Обов’язкова 

Мова викладання Українська  

2. Кадрове забезпечення 

Кафедра, що забезпечує 

викладання 

Кафедра технології виробництва і переробки продукції тваринництва  

Викладач (лекційні заняття) Сусол Р. Л. 

E-mailта інші контакти 

викладача 

r.susol@ukr.net 

067-919-84-82 

Викладач (практичні / 

лабораторні заняття) 

Сусол Р. Л. 

E-mailта інші контакти 

викладача 

r.susol@ukr.net 

067-919-84-82 

3. Цілі та предметні результати навчання 

Цілі дисципліни набути теоретичних знань та сформувати уміння з організації 

зоотехнічних досліджень на різних видах сільськогосподарських 
тварин в сучасному науковому просторі. 

Компетентності – комплексність та системний підхід до проведення наукових 
досліджень на рівні доктора філософії;  

– здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел; здатність генерувати нові ідеї (креативність);  
– здатність оцінювати та забезпечувати якість виконаних робіт; 

–  здатність планувати, організовувати та проводити наукові 

дослідження, обробляти, публікувати та патентувати їх результати; 
–  здатність до планування та управління часом підготовки 

дисертаційного дослідження;  

– комплексність у виявленні, постановці та вирішенні наукових 

задач та проблем у технології виробництва і переробки продуктів 
тваринництва; 

–  здатність формувати структуру дисертаційної роботи та 

рубрикації її змістовного наповнення;  
– здатність висвітлювати результати наукових досліджень у 

вітчизняних та зарубіжних наукових виданнях 
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Здатності 
 

- демонструвати знання та розуміння під час здійснення наукових 
досліджень у лабораторних та виробничих умовах з біологічними 

об’єктами тваринництва (сільськогосподарськими тваринами, 

птицею, собаками, нетрадиційними об'єктами тваринництва тощо); 
-  проводити підготовку та публікувати наукові статі (кількість 

яких передбачена відповідними нормативно-правовими актами), 

монографії, науково-методичних рекомендації, тези доповідей;  
- здійснювати оцінку та забезпечувати високу якість наукових 

досліджень в технологічних процесах виробництва і переробки 

продуктів тваринництва; 

- проводити комплексно та методично вірно наукові дослідження; 
-  використовувати інформаційні технології в процесі здійснення 

досліджень технології і переробки продукції тваринництва, 

використовуючи належне програмне забезпечення, знання та 
аналізувати та відображати результати; 

-  обґрунтовувати способи годівлі тварин за виробництва продукції 

тваринництва із заданими властивостями на основі системного 
вивчення шляхів надходження і використання поживних та 

біологічно активних речовин до організму тварин та їх впливу на 

якість продукції; 

-  обґрунтовувати системи організації та оптимізації (ведення) 
селекційного процесу з використанням сучасних методів 

біотехнологій, відтворення і досягнень генетики 

Результати 

Навчання 
 

Знання - відповідних методів постановки зоотехнічних дослідів, 

довідковий і методичний матеріал,  
- основних сучасних методів (методик) до проведення, 

систематизації, біометричної обробки та аналізу одержаних даних 

результатів досліду; 
- етики та академічної доброчесності за виконання наукових 

досліджень;  

- сучасних вимог до оформлення наукової праці (стаття, реферат, 

дисертація). 
Вміння - відбирати і аналізувати необхідну інформацію стосовно теми 

досліду,  

- сформулювати мету і завдання досліджень,  

- складати методику досліду, здійснювати його планування і 
організацію,  

- проводити дослідження, опрацьовувати його результати,  

- робити висновки, складати звіт, доповідь,  

- робити розрахунки економічної ефективності одержаних 
результатів дослідження, написати статтю, дисертацію;  

- швидко використовувати все нове, що народжується в близьких 

галузях науки і техніки,  
- знаходити принципово нові рішення наукових задач і проблем, 

впевнено орієнтуватися в потоці інформації. 

Вимоги до підготовки слухачів 

(міждисциплінарні зв'язки, що 

передують вивченню 

дисципліни) 

Філософія науки 

Статистичні методи обробки інформації в наукових 

дослідженнях 

 



Зміст дисципліни (перелік тем) Тема 1. Дослідна справа і наукова творчість. Академічна 
доброчесність. Академічний плагіат. 

Тема 2. Сучасні біологічні методи досліджень. Сучасні зоотехнічні 

досліди та методи їх постановки. 
Тема 3. Планування зоотехнічних дослідів. 

Тема 4. Сучасні методичні прийоми проведення зоотехнічних 

дослідів.  
Тема 5. Сучасні методи підбору тварин для зоотехнічних дослідів.  

Тема 6. Проведення науково-господарських дослідів на різних видах 

тварин інноваційного характеру.  

Тема 7. Сучасні дослідження з розведення, годівлі, утримання 
сільськогосподарських тварин. 

Тема 8. Оформлення науково-дослідної роботи. 
Дидактичні методи - вербальні/словесні (пояснення, розповідь, бесіда, інструктаж, 

навчальна дискусія);   

- наочні (ілюстрування, демонстрування, самостійне 

спостереження);  
- практичні (виконання лабораторних робіт, вправи, проведення 

експерименту, практики);  

-  пояснювально-ілюстративний або інформаційно-рецептивний, 
який передбачає пред’явлення готової інформації викладачем та її 

засвоєння здобувачами;  

-  репродуктивний, в основу якого покладено виконання різного 
роду завдань за зразком. 

На лекційних заняттях - пояснення, 
-  розповідь, бесіда,  

- інструктаж,  

- навчальна дискусія,  
- ілюстрування,  

- демонстрування. 

 На лабораторних заняттях - виконання лабораторних робіт, вправи, проведення експерименту, 

практики; 

- пояснювально-ілюстративний або інформаційно-рецептивний, 
який передбачає пред’явлення готової інформації викладачем та її 

засвоєння здобувачами;  

- репродуктивний, в основу якого покладено виконання різного роду 

завдань за зразком та використання інноваційних методів навчання 
(метод кейсів, мозковий штурм). 
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Всього основної літератури 
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Всього основної літератури – 3. 

Література додаткова 

Всього додаткової літератури 

 

1. Адаменко М. І., Бейлін М. В. Основи наукових досліджень. Х. : 

ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. 188 с. 
2. Актуальні питання методології та практики науково-технічної 

політики / за ред. Б. А. Малицького. К. : УкрІНТЕІ, 2001. 201 с.  
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ВНЗ / Київ. держ. лінгв. ун-т. К. : Форум, 2000. 270 с.  

4. Бобилєв В. П., Іванов І. І., Пройдак Ю. С. Методологія та 

організація наукових досліджень: Навчальний посібник. 
Дніпропетровськ : Системні технології, 2008. 264 с.  

5. Викторов П. И., Менькин В. К. Методика и организация 

зоотехнических опытов. М.: Агропромиздат, 1991. 112 с. 



6. Викторов П.И. Методика опытного дела в животноводстве. КСХИ, 

1983. 115 с. 

7. Горбунова В. В. Етичні та правові аспекти психологічних 

досліджень. Практична психологія соціальна робота. № 3, 2005. С. 18–

23.  

8. Грищенко У. М., Грищенко О. А., Борисенко В. А. Основи наукових 

досліджень: навч. пос. К., 2001. 346 с.  

9. Гуменюк І. Л., Коваленко С. М. Алгоритм наукового дослідження. 

Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. 46 с. 

10. Жюль К. К. Методы научного познания и логика. К., 2001. 159 с.  

11. Кислий В. М. Організація наукових досліджень: навчальний 

посібник. Суми : Університетська книга, 2011. 224 с.  

12. Клепко С. Ф. Наукова робота і управління знаннями: навчальний 

посібник. Полтава : ПОІППО, 2005. 201 с.  

13. Клименюк О. В. Методологія та методи наукового дослідження: 

навчальний посібник. К. : Міленіум, 2005. 186 с.  

14. Клименюк О. В. Технологія наукового дослідження: Авторський 

підручник. К. Ніжин : ТОВ Видавництво «Аспект-Поліграф», 2006. 

308с.  

15. Ковальчук В. В., Моїсеєв Л. М. Основи наукових досліджень : навч. 

посіб. 2-ге вид., переробл. і допов. К. : ВД »Професіонал», 2004. 216 с.  

16. Колесников О. В. Основи наукових досліджень. К. : Центр учбової 

літератури, 2011. 141 с. 

17. Кононенко В. К., Ібатулін І.І., Петров В.С. Практикум з основ 

наукових досліджень у тваринництві. К., 2003. 133 с. 

18. Корбутяк В. І. Методологія системного підходу та наукових 

досліджень: Навчальний посібник. Рівне : НУВГП, 2010. 176 с  

19. Марцин В. С., Міценко Н. Г., Даниленко О. А. та ін. Основи 

наукових досліджень: Навчальний посібник. Л. : Ромус-Поліграф, 2002. 

128 c.  

20. Нормативно-правові акти про наукову та науково-технічну 

діяльність у вищих навчальних закладах України: у 2 кн. / за ред. Ю. І. 

Горобця, М. І. Панова. Х. : Право, 2001. Кн. 1. 784 с.  

21. Основи методології та організації наукових досліджень: навч. 

посіб. для студентів, курсантів, аспірантів і ад’юнктів / за ред. А. Є. 

Конверського. К. : Центр учбової літератури, 2010. 352 с.  

22. Основи наукових досліджень у схемах і таблицях : навч. посіб. / О. 

П. Кириленко, В. В. Письменний. Тернопіль : ТНЕУ, 2013. 228 с.  

23. П'ятницька-Позднякова І. С. Основи наукових досліджень у вищій 

школі: навч. посібник. К., 2003. 116 с  

24. Свечин К.Б. Введение в зоотехнию. М.: Колос, 1977. 160 с. 

25. Соловйов С. М. Основи наукових досліджень. Навчальний 

посібник. К. : Центр учбової літератури, 2007. 176 с.  

26. Стеченко Д. М., Чмир О. С. Методологія наукових досліджень. К. : 

Знання, 2007. 317 с. 

27. Сусол Р.Л. Науково-практичні методи використання свиней породи 

п'єтрен у системі «генотип × середовище» : монографія,  Одеса : 

Видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2015. 177 с.  

28. Сусол Р. Л. Методологія створення і використання нових генотипів 

свиней вітчизняного та зарубіжного походження в умовах півдня 

України: автореф. дис. ... д-ра с.-г. наук : 06.02.01.  Миколаїв. нац. 

аграр. ун-т. - Миколаїв, 2015. - 38 с.  

29. Чернілевський Д. В. Методологія наукової діяльності: Навчальний 

посібник. Вінниця : Вид-во АМСКП, 2010. 484 с. 

Всього додаткової літератури – 29. 

Технічне забезпечення 

 

1. Мікрокалькулятор. 

2. Комп’ютерна техніка з базовим програмним забезпеченням  

 



 


