
Для здобувачів ступеня вищої освіти «Магістр» спеціальності 211 «Ветеринарна 

медицина» (2017 року набору – нормативний термін навчання 2 роки) 

2. Опис дисциплін 

2.1. Шифр. ОПП 9. 

2.2. Назва. Методологія наукових досліджень. 

2.3. Тип. Обов’язкова.  

2.4. Цикл. Професійної підготовки. 

2.5. Рік навчання. 1 курс.  

2.6. Семестр. І.  

2.7. Кількість кредитів ЄКТС. 3.  

2.8. П.І.Б лектора/ лекторів. Бердник В.П. 

2.9. Заплановані результати навчання:  
Мета навчальної дисципліни: дати знання  про методи і організацію наукових 

досліджень та використання результатів,  одержаних в них . 

Завдання навчальної дисципліни: забезпечити засвоєння   знань   про методи і 

організацію наукових досліджень  та практичного застосування одержаних результатів.   

  знати: -    стан  освіти і науки в Україні, 

- методи наукових досліджень, 

- дані щодо організації наукових досліджень, біоетики, 

обробки і використання одержаних результатів.  

  вміти: -    застосовувати в роботі методи наукових досліджень, 

- організувати наукові дослідження на  методологічному рівні,  

який  відповідає сучасним вимогам, 

   -     обробити  і використати одержані результати. 

Компетентність: 

- здатність до планування  наукового експерименту , 

- здатність використовувати наукові знання з ветеринарної медицини при обранні 

матеріалів для оптимального розв'язання конкретного завдання, 

- здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми, організовувати, планувати, 

реалізовувати та презентувати наукове дослідження з проблем ветеринарної медицини, 

- здатність використовувати знання, уміння й навички в галузі ветеринарної 

медицини для теоретичного освоєння загально - професійних дисциплін і рішення 

практичних завдань. 

Способи мислення: наочно-дійове, теоретичне, аналітичне, творче, дискурсивне 

(логічне), емпіричне, професійне, наукове. 

Професійні, світоглядні і громадські якості: відповідальність, професійна самооцінка і 

обізнаність, розвиток творчих здібностей, раціоналістичність,  колективізм, критичне 

мислення, самокритичність. 

Морально-етичні цінності: справедливість, вихованість, мудрість, кмітливість, 

розсудливість, професійна обізнаність. 

2.10. Зміст навчальної дисципліни. 

Історія та стан освіти і науки в Україні. Наукознавство. Методи наукових досліджень. 

Особливості проведення дослідів у ветеринарній медицині та тваринництві.  Вибір теми, 

формулювання завдань  і  організація наукових досліджень. Біоетика – відношення 

людини  до інших живих істот  Джерела і  форми збору, накопичення  і використання 

наукових здобутків  Заключна обробка одержаних   даних і  їх публікація.  

2.11. Рекомендована література. 

1. Яблонський  В., Яблонська  О.: Наукознавство. Основи наукових досліджень у 

тваринництві та ветеринарній медицині/Навчальний посібник для системи магістратури, 

аспірантури та докторантури. Друге видання. - Київ.- 2007, 332с.                                                        

       2.Болонський процес у фактах і документах (Сорбонна - Болонья - Сала 



манка - Прага - Берлін)/ Упорядники  Степко М.Ф., Болюбаш Я.Я., Шинкарук В.Д. і ін. - 

Київ - Тернопіль: Вид-во ТДПУ ім.. Гнатюка, 2003. - 52 с. 

     3.Кислий В. М. Організація наукових досліджень: навчальний посібник / В. М. Кислий. 

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

    4.Основи наукових досліджень : Навчальний посібник /  Цехмістрова  Г.С. - Київ: 

Видавничий Дім «Слово», 2003.- 240 c. 

     5.Юринець, В.Є. Методологія наукових досліджень [Електронний ресурс] / 

В.Є.Юринець. - К.: Центр навч. л-ри, 2009. – 177 с. - електрон. опт. диск (CDROM). - 

(Природничі та технічні науки). 

2.12. Методи контролю:  
− поточний контроль – (відвідування лекцій; ведення конспекту; експрес опитування; 

виконання індивідуальних завдань та самостійної роботи); 

− підсумковий контроль – залік 

2.13. Мова викладання. Українська. 

 


