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ПРО ДИСЦИПЛІНУ  

Анотація 

навчальної 
дисципліни, 

в т.ч. мета та 

цілі 

Метою навчальної дисципліни “ Сучасні аспекти наукової 

спеціальності: Методологія проведення наукових 
досліджень в гідротехніці ” є ознайомлення аспірантів 

спеціальності “ Гідротехнічне будівництво, водна 

інженерія та водні технології ” з наукою, як сферою 
людської діяльності. Це сприятиме оволодінню 

аспірантами методологією наукового пошуку, вивченню 

сучасних методів і засобів наукових досліджень та 

прийомів організації науково-дослідних робіт у тому 
числі і в сфері меліорації і водного господарства. 

Вивчення дисципліни “Сучасні аспекти наукової 

спеціальності: Методологія проведення наукових 
досліджень в гідротехніці” дасть змогу розширити 

загальний науковий світогляд та ерудицію аспірантів, 

краще засвоювати на старших курсах ряд спеціальних 

дисциплін. 
Після проходження даного курсу аспіранти повинні 

знати: 

- поняття про науку та наукознавство; 
- класифікацію методів і видів наукових досліджень; 

- організацію і методику виконання спеціальних і 

супутніх спостережень у польових дослідах на 

меліорованих землях; 
- стадії та етапи наукових досліджень. 

https://
https://cutt.ly/lnVz52C
https://orcid.org/0000-0001-5736-8314
mailto:p.p.volk@nuwm.edu.ua
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уміти: 

- складати програми і схеми дослідів; 

- здійснювати статистичну обробку 

експериментальних даних та оформлювати документацію 
результатів наукових досліджень. 

Компетенції: Здатність розв’язувати комплексні 

проблеми в галузі архітектури та містобудування під час 

професійної або дослідницько-інноваційної діяльності, 
що передбачає глибоке переосмислення наявних та 

створення нових цілісних знань та професійної практики. 

Ключові слова: методологія, наукові дослідження, 

гідротехніка, модель, дренаж, об’єкт. 

Посилання на 

розміщення  

навчальної 
дисципліни  на 

навчальній 

платформі 

Moodle 

Зазначається link 

Компетентності ФК1. Здатність демонструвати глибинні знання історії, 

сучасного 

стану, тенденцій розвитку і сучасних досліджень в галузі 
будівництва. 

ФК2. Здатність виявляти сучасні дослідницькі проблеми 

в галузі будівництва, застосовувати інноваційний 

методологічний інструментарій для досягнення 
поставлених цілей та розв’язання завдань досліджень. 

ФК3. Здатність генерувати і обґрунтовувати нові ідеї, 

формулювати принципово нові концепції в науково- 

дослідницькій та професійній сфері стосовно будівельних 
об’єктів. 

ФК4. Здатність самостійно організовувати і здійснювати 

науково- дослідницьку діяльність на високому фаховому 
рівні, управляти проектами в галузі будівництва, 

аргументовано і переконливо представляти гіпотези і 

концепції, захищати результати досліджень перед 

широкою науковою спільнотою. 
ФК5. Здатність обґрунтовано побудувати чи вибрати 

адекватну модель досліджуваного процесу чи явища, 

оцінювати реальну статистичну похибку, виходячи з 
результатів експерименту з обліком приладової й 

модельної похибки, розраховувати довірчу ймовірність і 

довірчий інтервал, сумарну погрішність із обліком 

приладової й округляти в стандартній формі результати 
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вимірів, проводити аналіз результатів експерименту на 

основі обраних статистичної моделі й алгоритму методу 

досліджень у межах довірчих інтервалів, перевіряти 

гіпотези про адекватність експериментально отриманої 
залежності з обраною моделлю проведення 

експерименту. 

Програмні 

результати 
навчання 

ПРН1. Демонструвати системні знання та навички 

сучасних методів проведення досліджень в області 
гідротехнічного будівництва, водної інженерії та водних 

технологій. 

ПРН2. Знати та дотримуватися основних засад 
академічної доброчесності  у науковій і основній 

(педагогічній) діяльності. 

ПРН3. Демонструвати поглиблені знання, термінологію, 

історію розвитку та сучасний стан наукових знань, 
ідентифікувати теоретичні й практичні проблеми у 

вибраній області наукових досліджень. 

ПРН4. Демонструвати розуміння впливу технологічних 
та технічних рішень у водній інженерії та водних 

технологіях у суспільному, екологічному, економічному і 

соціальному контексті. 

ПРН5. Уміти застосовувати інформаційні технології та 
інструменти в науковій, освітній (педагогічній) і 

професійній діяльності. 

ПРН8. Ефективно працювати як індивідуально, так і у 
складі команди, включаючи міжнародне партнерство. 

ПРН9. Самостійно виконувати експериментальні 

дослідження на сучасному рівні та застосовувати 

дослідницькі навички. 
ПРН10. Оцінювати доцільність та можливість 

застосування інноваційних продуктів та процесів, що є 

результатом обраного напрямку наукових досліджень. 
ПРН11. Аргументувати вибір методів розв’язування 

науково-прикладних задач, критично оцінювати 

отриманні результати, захищати прийняті рішення. 

Перелік 
соціальних, 

«м’яких» 

навичок (soft 

skills) 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 
синтезу. 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях. 

ЗК4. Знання та розуміння предметної області та 
розуміння професійної діяльності. 

ЗК8. Здатність проведення досліджень на відповідному 

рівні. 
ЗК9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними 

знаннями. 
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ЗК10. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 

ЗК13. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  

ЗК14. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 
ЗК15. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК19. Здатність спілкуватися з представниками інших 

професійних груп різного рівня (з експертами з інших 

галузей знань/видів діяльності).  
ЗК22. Здатність працювати автономно. 

ЗК25. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість.  
 

Структура 

навчальної 
дисципліни 

 Загальні відомості про науку і наукознавство 

Тема 1. Наука, її виникнення і задачі. Основні етапи 

розвитку науки. (лекції – 2/1 год., практичні заняття – 

1/1 год.,   самостійна робота – 5/13 год.). 
Тема 2. Основи наукознавства. (лекції – 2/1 год., 

практичні заняття – 3/2 год.,   самостійна робота – 10/13 

год.). 
Тема 3. Методологія наукових досліджень. (лекції – 2/1 

год., практичні заняття – 3/2 год.,   самостійна робота – 

10/12 год.). 

Тема 4. Організація і проведення наукових досліджень. 
(лекції – 2/1 год., практичні заняття – 3/2 год.,   

самостійна робота – 10/10 год.). 

Виконання, обробка та впровадження результатів 

досліджень. 

Тема 5. Джерела інформації у наукових дослідженнях. 
(лекції – 2/2 год., практичні заняття – 1/1 год.,   

самостійна робота – 5/10 год.). 

Тема 6. Обробка, оформлення та впровадження 
наукових досліджень. (лекції – 2/0 год., практичні 

заняття – 2/2 год.,   самостійна робота – 10/9 год.). 

Тема 7. . Наукові дослідження у водному господарстві 

та гідромеліорації. (лекції – 2/0 год., практичні заняття – 
3/2 год.,   самостійна робота – 10/9 год.). 

Примітка. В чисельнику зазначені години для денної 

форми навчання, а в знаменнику – для заочної. 
 

 

 

 
 

Практичні заняття 
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№ 

з/п 
Теми практичних занять 

К-сть годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 
1 2 3 4 

1 
Роль наукових досліджень у 

розвитку суспільства 
3  

2 

Дослідження зв’язку поливних норм 

і поглинаючої здатно-сті ґрунтів при 

дощуванні. 

3  

3 

Дослідження зв’язку між водно-

фізичними властивостями ґрунту та 

його об’ємною щільністю. 

3 2 

4 
Дослідження величин складових 

водного балансу рисового поля. 
4 2 

5 
Наукові дослідження у 

гідромеліорації 
3 2 

 Всього 16 6 

 
 

Методи 

оцінювання та 

структура 
оцінки 

Для досягнення цілей та завдань курсу здобувачам 

потрібно у повному обсязі та вчасно виконати завдання 

як усні, так і письмові, які розміщені на платформі 
MOODLE. 

Викладач проводить оцінювання індивідуальних 

завдань здобувачів вищої освіти шляхом усного 
опитування, тестування та/або письмових завдань. 

За вчасне та якісне виконання завдань здобувач 

отримує такі обов’язкові бали: 

- 70 балів за усні і письмові завдання на 5 практичних 
заняттях; 

- 30 балів за виконання та презентацію індивідуального 

завдання; 
Разом – 100 балів. 

Здобувачі можуть отримати додаткові бали за: 

- конкретні пропозиції по удосконаленню змісту 

освітньої компоненти (до 10 балів); 
- участь у науково-дослідних та прикладних 

дослідженнях, які проводяться викладачем навчальної 

дисципліни та відповідають її спрямуванню (проведення 
опитувань, обробка результатів дослідження, підготовка 

звіту, презентації результатів тощо (до 30 балів). 

 

Місце 
навчальної 

дисципліни в 

Міждисциплінарні зв'язки: навчальна дисципліна 
«Сучасні аспекти наукової спеціальності: Методологія 

проведення наукових досліджень в гідротехніці» є 
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освітній 

траєкторії 

здобувача вищої 

освіти 

складовою частиною обов’язкових компонент освітньої-

наукової програми для підготовки фахівців  за 

спеціальністю «Гідротехнічне будівництво, водна 

інженерія та водні технології».  
Матеріал курсу «Сучасні аспекти наукової 

спеціальності: Методологія проведення наукових 

досліджень в гідротехніці» необхідний для виконання 

кваліфікаційної дисертаційної роботи. 
 

Поєднання 

навчання та 
досліджень 

Здобувачі мають можливість додатково отримати бали 
за виконання: 

  написання та опублікування тез, статей з тематики 
дисертації в наукових збірниках; 

  участь у наукових проектах. 
Інформаційні 
ресурси 

Рекомендована література 

Базова 

1. Основы научных исследований. Гидромелиорация / 

Вознюк С.Т., Гончаров С.М., Ковалев С.В. – К.: 

Вища шк. Головное изд-во, 1985. – 192 с. 
2. Білуха М.Т. Методологія наукових досліджень: 

Підручник. – К.: АБУ, 2002. – 480 с. 

Допоміжна 

1. Костюк В.Н. Методология научного исследования. 

– К.: Вища шк., Головное изд-во, 1976. – 178 с. 
2. ДСТУ 3008-95. Документація. Звіти у сфері науки 

і техніки. Структура і правила оформлення. – К.: 

Держфонд України, 1995. 

3. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. – М.: 
Колос, 1979. – 416 с. 

4. Романчиков В.І. Основи наукових досліджень. – 

Навч. Посібник. – К.: Центр учбової літератури, 
2007. – 254 с. 

 

 Інформаційні ресурси 

1. Наукова бібліотека НУВГП, м. Рівне, вул. 

Приходька 75, т. 22-25-39. 

2. Обласна наукова бібліотека, м. Рівне, майдан 

Короленка 6, т.22-70-63. 

3. Міська бібліотека, м. Рівне, вул. Київська 44. 

4. www.tspu.edu.ua/кредитно-модульна система. 

5. інтернет-сервер Національного університету 
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водного господарства та природокористування 

(http.//comp-nn 1/). 

ПРАВИЛА ТА ВИМОГИ (ПОЛІТИКА)* 

Дедлайни та 

перескладання 

Аспіранти повинні виконати ряд індивідуальних 

завдань для оцінювання. Одним із важливих елементів 

оцінки є своєчасне подання виконаного завдання. У 
реальному світі оцінки, які подаються навіть через 

кілька секунд після закінчення терміну, не приймаються. 

Відповідно до духу надання максимально реалістичного 
досвіду, та ж політика дотримується в аудиторії - пізно 

виконані завдання не приймаються. 

 Викладач може продовжити терміни виконання 
завдань, якщо у аспіранта є пом’якшуючі обставини. 
Аспіранти можуть звернутися до свого викладача в разі 
виникнення особистих чи надзвичайних ситуацій. 
 

Правила 

академічної 
доброчесності 

Всі аспіранти, співробітники та викладачі НУВГП 

мають бути чесними у своїх стосунках, що поширюється 
на поведінку та дії, пов'язані з навчальною роботою. 

Аспірантоцентризм має вирішальне значення для 

розуміння серйозності ставлення до академічної 
недоброчесності та неправомірної поведінки. Аспіранти 

повинні самостійно виконувати та подавати на 

оцінювання лише результати власних зусиль та 

оригінальної праці. У той час як аспірантам 
рекомендується працювати один з одним та обмі-

нюватися ідеями, то обмін текстом, кодом або чимось 

подібним для виконання окремих завдань є недопусти-
мим. Аспіранти, які порушують Кодекс честі універси-

тету, не отримають бали за ці завдання, а в разі грубих 

порушень, курс не буде їм зараховано і аспіранти будуть 

направлені на повторне вивчення. 
При здачі індивідуальних навчально-дослідницьких ро-

біт може проводитись перевірка на плагіат.  

Ніколи не існує прийнятного приводу для плагіату чи 
обману. Академічна недоброчесність в університеті не-

припустима. 

В цілому аспіранти та викладачі повинні 

дотримуватись:  

 Положення про запобігання плагіату випускних 

кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти зі 

змінами та доповненнями 

 Кодекс честі аспірантів 

 Кодекс честі наукових, науково-педагогічних і 
педагогічних працівників НУВГП 
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 Положення про виявлення та запобігання 

академічного плагіату в НУВГП 

 https://cutt.ly/5gJkhEi 
Вимоги до 
відвідування 

У випадку пропуску заняття (лікарняні, мобільність 
тощо) відпрацювати його можна при проведенні занять з 

іншою групою за тою ж темою або під час консультацій. 

Аспірант отримує індивідуальне завдання і виконує його 

у вільний від занять час. 
Під час  карантину лекційні та практичні заняття 

проводяться за допомогою Google Meet за 

корпоративними профілями (використовуються мобільні 

телефони та ПК, а також мультимедійні засоби). 
Неформальна та 

інформальна 

освіта 

Неформальна та інформальна освіта надається у від-

повідності з Положенням про неформальну та інфор-

мальну освіту НУВГП, затвердженому Вченою радою 
НУВГП (Протокол №4 від 24 квітня 2020 р.). 

https://cutt.ly/bgJkcPq 

ДОДАТКОВО 

Правила 
отримання 

зворотної 

інформації про 
дисципліну* 

Після проведення перших занять аспірантам буде за-
пропоновано відповісти на ряд питань щодо врахування 

в поточному курсі їх побажань. Після завершення курсу, 

для покращення якості викладання освітнього компо-
ненту і отримання зворотного зв’язку від здобувачів ви-

щої освіти, також буде запропоновано заповнити Google 

форму. 

Оновлення*  Силабус може  переглядатись кожного навчального 

року. При цьому враховуються пропозиції 

стейкхолдерів, а також побажання аспірантів, 
висловлені під час занять та в процесі опитування 

(анкетування). 

Навчання осіб з 
інвалідністю 

Організація навчання людей з інвалідністю прово-
диться за дотриманням вимог нормативних документів, 

розроблених в НУВГП: https://cutt.ly/kgJkTmK 

При цьому враховуються прохання здобувачів вищої 
освіти з особливими потребами в організації навчання.   

Практики, 

представники 

бізнесу,  фахівці, 
залучені до 

викладання 

 До викладання залучаються практики – керівники 

структурних підрозділів Держводагенства України 

*  пункти, які обов’язково потрібно заповнити 

 Лектори    Рокочинський Анатолій Миколайович, 

д.т.н., професор 

                                                            Волк Павло Павлович 

https://cutt.ly/bgJkcPq
https://cutt.ly/kgJkTmK


11 

 

д.т.н.,професор 


