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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Мета Метою вивчення дисципліни є формування уяви про основні вимоги, 

що пред’являються до методик, приладів та обладнання, які 
використовуються при проведенні науково-дослідних робіт у 
рибництві, до документального оформлення процесу ведення 
експерименту, його матеріально-технічного та фінансового 
забезпечення. 

Компетентність К 32. Здатність застосовувати прилади та обладнання, які 
використовуються при проведенні науково-дослідних робіт у 
рибництві, проведення документального оформлення процесу ведення 
експерименту, його матеріальнотехнічного та фінансового 
забезпечення. 

Результат 
навчання 

Р 3201 Знати та розуміти як розраховувати та готувати консерванти та 
хімічні реактиви для проведення досліджень, володіти сучасними 
загальноприйнятими в рибогосподарських дослідженнях методами 
оцінки стану природної кормової бази та іхтіофауни, тощо. 

Базові знання  планування і проведення польових та експериментальних 
досліджень,  

 складання календарного плану та структури дослідів,  
 принципів постановки рибогосподарських досліджень,  
 основних етапів здійснення рибогосподарського експерименту. 

Базові вміння  розраховувати та готувати консерванти та хімічні реактиви для 
проведення досліджень;  

 працювати на лабораторному обладнанні та приладах 
(фотоелектроколориметрах, рН – метрах, спектрометрах, 
центрифугах) та інших;  

 володіти сучасними загальноприйнятими в рибогосподарських 
дослідженнях методами оцінки стану природної кормової бази та 
іхтіофауни;  

 здійснювати планування та розробляти методологію, 
організовувати проведення польових та акваріальних 
експериментів;  

 грамотно вести документальне оформлення процесу ведення 
експеримент, складати калькуляцію кошторисної вартості науково 
– дослідної роботи; 

 здійснювати розрахунки очікувального економічного ефекту від 
використання науково – технічної продукції, біометричну обробку 
цифрових матеріалів, отриманих в польових і акваріальних 
дослідах;  

 систематизовувати, аналізувати та узагальнювати отримані 
матеріали досліджень, інтерпретувати їх та робити відповідні 
висновки. 

Базові навички  
Пов’язані 
силлабуси 

немає 

Попередня 
дисципліна 

Немає 

Наступна 
дисципліна 

Немає 

Кількість годин лекції:      2 
консультації:  8 
самостійна робота студентів:  50 
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2. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
2.1. Лекційні модулі  
 

Код Назва модуля та тем 
Кількість годин 
аудиторні СРС 

ЗМ-Л1    
 Тема 1. Історія виникнення Світової науки. Сучасна українська 

наука. 
 5 

 Тема 2. Процес наукового дослідження та його ефективність.   5 
 Тема 3.Науково-дослідницька діяльність студентів.  5 
 Тема 4.Методика та техніка наукових досліджень.   5 
 Тема 5.Джерела інформації в науково-дослідній роботі. 

Оформлення та форми впровадження результатів наукового 
дослідження. 

 10 

Разом: 2 30 

Настановне заняття – 2 аудиторні години (за розкладом настановної 
сесії). Викладач: Безик Ксенія Ігорівна.    

 
На настановній лекції студентам доводяться загальний огляд та 

особливості вивчення навчальної дисципліни, огляд програми навчальної 
дисципліни, в т.ч. графік її вивчення, перелік базових знань та вмінь 
(компетентності), огляд завдань на самостійну роботу, графік та форми їх 
контролю, форми спілкування з викладачем під час самостійного вивчення 
дисципліни, графік отримання завдань, відомості про систему доступу до 
навчально-методичних матеріалів, у тому числі через репозитарій 
електронної навчально-методичної та наукової літератури та систему 
дистанційного навчання університету тощо.   

 
2.2. Практичні модулі 
 

Код Назва модуля та тем 
Кількість годин 
аудиторні СРС 

ЗМ-П1    
 Практична робота №1 Роль науки у житті 

суспільства. Предмет і сутність науки як сфери 
людської діяльності. 

 3 

 Практична робота №2. Понятійний апарат, зміст та 
класифікація наук. Поняття про методологію 
досліджень, види та функції наукових досліджень.  

 3 

 Практична робота №3 Методи досліджень на 
емпіричному та теоретичному рівнях. Інтелектуальна 
творчість та її правова охорона 

 3 

 Практична робота №4 Поняття про наукову 
інформацію та її роль у проведенні наукових 

 3 
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досліджень.Курсова (дипломна) робота. Загальна 
характеристика, послідовність, виконання та 
оформлення. 

 Практична робота №5 Етапи роботи над 
дослідженнями та оформлення курсової та дипломної 
робіт. Магістерська робота як кваліфікаційне 
дослідження. 

 3 

Разом:  15 
 
Консультації – 8 годин 

Викладач: Безик Ксенія Ігорівна (e-mail:ksenijabezyk@gmail.com) 
Згідно з затвердженим графіком 
Аудиторія  707 (НЛК №2) 
 

Якщо результати опанування навчальної дисципліни протягом 
самостійної роботи студентом є незадовільними, викладач рекомендує 
такому студенту взяти участь у консультаційній сесії, під час якої викладач 
може планувати будь-які види навчальної роботи, які дозволяють 
студентам якісніше опанувати матеріал навчальної дисципліни та 
підвищити рівень своєї практичної підготовки з цієї дисципліни. В цих 
сесіях беруть участь студенти, які не мають можливості самостійно 
опанувати завданнями на самостійну роботу або мають бажання виконати 
практичну частину самостійної роботи під керівництвом викладача. В 
Zoom форматі ( з попереднім узгодженням часу зустрічі викладача зі 
студентами) 

Під час самостійної роботи студент має можливості спілкування з 
викладачем університету, який викладає цю навчальну дисципліну, за 
допомогою засобів електронного (e-mail: ksenijabezyk@gmail.com) і 
мобільного зв’язку та/або у системі Е-навчання. Неучасть студента у 
консультаційних сесіях не позначається на оцінюванні його навчальних 
досягнень виконання навчального плану. 

 
2.3. Самостійна робота студента та контрольні заходи 
 

Код 
модуля 

Завдання на СРС та контрольні заходи 
Кількість 

годин 
Строк 

проведення 
ЗМ-Л1  Підготовка до лекційних занять  

 Написання модульної тестової 
контрольної роботи (обов’язковий) 

 
30 

 

Вересень-
листопад 

ЗМ-П1  Захист практичних робіт (обов’язковий)  
15 

Листопад-
квітень 

 Підготовка до заліку 5 Заліково-



6 
 

екзаменаційна 
сесія 

Разом: 50  
 
 
2.3.1. Методика проведення та оцінювання контрольного заходу 

для ЗМ-Л1  
Організація контролю знань студентів побудована за накопичувально-

модульним принципом згідно вимог діючого в університеті Положення 
«Про проведення підсумкового контролю знань студентів». З теоретичного 
курсу навчальної дисципліни студент повинен самостійно вивчити теми 1–
5  ЗМ-Л1, які наведені у структурованому електронному конспекті лекцій 
(Методика дослідної справи у рибництві : Конспект лекцій. Одеса: 2014. 71 
с.), який розміщено  на сайті ОДЕКУ http://eprints.library.odeku.edu.ua. Для 
перевірки ступеню засвоєння теоретичного матеріалу в кінці кожної теми 
наведені питання для самоконтролю, які дозволять студенту самостійно 
визначити ступінь засвоєння теоретичної частини дисципліни. Формами 
контролю засвоєння теоретичних знань є виконання студентом  модульної 
контрольної роботи за змістовним модулем (ЗМ-Л1) в системі 
електронного освітнього ресурса (ЕОР) Moodle (http://dpt10s.odeku.edu.ua/). 
Викладач відкриє доступ до системи Moodle у строки, які будуть доведені 
до відома студентів після закінчення кожного етапу вивчення лекційних 
тем згідно плану. Варіанти модульної контрольної роботи з  ЗМ-Л1 містять 
двадцять п’ять запитань у тестовому вигляді. Кожна вірна відповідь 
оцінюється у 1 бал. Максимальна кількість балів за виконаний варіант 
кожної модульної контрольної роботи ЗМ-Л1 становить 25 балів. Після 
кожної лекційної теми, в системі е-навчання є завдання. Максимальна 
кількість балів за кожне виконане завдання становить 10 балів. 
Максимальна кількість балів з теоретичної частини становить 50 балів.  
Контроль самостійної роботи студентів заочної форми навчання також 
полягає у використанні дистанційних методів, які передбачають 
застосування сучасних інформаційно-комунікаційних засобів організації 
контролю, а саме: спілкування (консультації) викладача зі студентами в 
режима   «оф-лайн» і   «он-лайн» через Інтернет у заздалегідь визначені 
дати та години, де  передбачені як відповіді на запитання студентів щодо 
окремих тем, пунктів завдань, так і сумісне обговорення найбільш 
складних тем теоретичного матеріалу.  

2.3.2 Методика проведення та оцінювання контрольного заходу 
для ЗМ-П1  
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Формою контролю лабораторних  модулів ЗМ-П1є виконання кожної 

практичної роботи. Для цього необхідно використувати Збірник   
методичних вказівок для практичних робіт з дисципліни "Основи 
рибоохорони" для студентів ІІ року навчання денної  форми навчання за 
спеціальністю “Водні біоресурси та аквакультура”. Пентилюк Р.С., 
Романенко К.І., Одеса, 2014. 41 с., який розміщено в електронному вигляді 
на сайті ОДЕКУ (http://eprints.library.odeku.edu.ua), де надані теоретичні 
відомості, питання для самоконтролю, приклад розрахунків та 
індивідуальні варіанти.   

Максимальна кількість балів за кожну виконану практичну роботу 
становить 10 балів. Характеристика оцінювання приведена у таблиці. 
Всього за практичні заняття студент може отримати 50 балів. 

 
Практичні заняття Кількість балів 

1 2 
Практична робота №1 Роль науки у житті суспільства. 
Предмет і сутність науки як сфери людської діяльності. 

10 

Практична робота №2. Понятійний апарат, зміст та 
класифікація наук. Поняття про методологію досліджень, 
види та функції наукових досліджень.  

10 

Практична робота №3 Методи досліджень на емпіричному 
та теоретичному рівнях. Інтелектуальна творчість та її 
правова охорона 

10 

Практична робота №4 Поняття про наукову інформацію та 
її роль у проведенні наукових досліджень.Курсова 
(дипломна) робота. Загальна характеристика, послідовність, 
виконання та оформлення. 

10 

Практична робота №5 Етапи роботи над дослідженнями та 
оформлення курсової та дипломної робіт. Магістерська 
робота як кваліфікаційне дослідження. 

10 

Загалом 50 
 

Номер індивідуального варіанту співпадає з номером у загальному 
списку студентів групи, який надає деканат навчально-консультаційного 
центру заочної форми навчання ОДЕКУ. Виконані практичні роботи 
(формат word) студент прикріпляє в систему е-навчання. 

 
2.3.3 Методика та оцінювання підсумкового заходу з дисципліни 
Рибництво Розділ «Методика дослідної справи у рибництві» 

 
Згідно п. 2.4 «Положення про проведення підсумкового контролю 

знань студентів», студент вважається допущеним до заліку , якщо він 



8 
 

виконав всі види робіт (виконав  5 практичних робіт) і набрав за 
модульною системою суму балів не менше 25 балів за практичну частину 
дисципліни Рибництво Розділ «Методика дослідної справи у рибництві».   

З дисципліни Рибництво Розділ «Методика дослідної справи у 
рибництві» студент виконує залікову контрольну роботу, а інтегральна 
оцінка (В) по дисципліні розраховується за формулою : 

В = 0,75 × ОЗ + 0,25 × ОЗКР, 
де ОЗ – кількісна оцінка (у відсотках від максимально можливої) за 

змістовним практичним  модулем; ОЗКР – кількісна оцінка (у відсотках від 
максимально можливої) залікової контрольної роботи. Для заочної форми 
навчання студент, який не має на початок  заліково-екзаменаційної сесії 
заборгованості по дисципліні, що завершується заліком, отримує якісну 
оцінку («зараховано» або «не зараховано») залежно від накопиченої 
підсумкової оцінки.  На підставі кількісної оцінки (бал успішності) 
виставляється якісна оцінка -  двобальна (зараховано, не зараховано), 
оскільки така форма семестрового контролю використовується для 
семестрового заліку.   

 
Шкала відповідності інтегральних оцінок в сумарній атестації з 

дисципліни   у вигляді заліку 
 

 
 
Оцінки кількісні та якісні виставляються у інтегральних відомостях 
 
Білети для заліку формуються у вигляді тестових завдань закритого 

типу та містять 20 запитань. Студент повинен вибрати правильну відповідь 
з декількох запропонованих. Загальний бал залікової роботи еквівалентний 
відсотку правильних відповідей із загального обсягу питань 
екзаменаційної роботи. Максимальна кількість балів за залікову роботу 
складає 20 балів. 

 
3. РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 
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3.1. Модуль ЗМ-Л1. Наука та її роль у розвитку суспільства. 
Методологічні основи наукового пізнання. Етапи наукового 
дослідження. 

 
3.1.1. Повчання 
 

Під час вивчення теми № 1 « Історія виникнення світової науки.  
Сучасна українська наука» слід вивчити значення предмету методика 
дослідної справи у рибництві. Перші елементи науки стародавнього 
світу. Пізнання і перші спроби перетворювання навколишнього світу. 
Механізм наслідування накопичених відомостей та його 
вдосконалення. Виникнення першої форми науки (античного світу), її 
предмет та особливості. Геоцентрична система побудови світу. Методи 
наївної діалектики і стихійного матеріалізму. Сучасна наука та її 
основні ознаки: систематизовані знання, наукова проблема, об'єкт і 
предмет дослідження, практична значущість процесу, що вивчається. 

Під час вивчення теми № 2 «Процес наукового дослідження та 
його ефективність. Науково-дослідницька діяльність студентів» 
слід вивчити основні постулати формування наукової думки. 
Важливість пояснення думки з позицій науки. Наукове відкриття як 
загальна праця та сумарне відтворення людських успіхів у пізнанні 
світу. Наукове дослідження як форма здійснення розвитку науки. 
Основні характеристики наукового дослідження: об'єктивність, 
відтворюваність, доказовість і точність. Фундаментальні (теоретичні) 
наукові дослідження.  Прикладні наукові дослідження.  Об'єкт 
дослідження. Предмет дослідження. Мета дослідження.  

Під час вивчення теми № 3 «Методи та техніка наукових 
досліджень» слід вивчити методику як засіб досягнення мети, спосіб 
дослідження явища, який визначає планомірний підхід до їх наукового 
пізнання та встановлення істини. Методи наукового пізнання як 
систему регулятивних принципів практичної і теоретичної діяльності 
людини. Діалектичний метод. Емпіричний та теоретичний підходи. 
Спостереження як метод наукового пізнання.  Порівняння як метод 
наукового пізнання. Узагальнення як логічний процес переходу від 
одиничного до загального чи від менш загального до більш загального 
знання. Вимірювання як процедура визначення числового значення 
певної величини за допомогою одиниці виміру. Основні елементи 
вимірювання: об'єкт вимірювання, еталони, вимірювальні прилади, 
методи вимірювання. Фізичні методи. Поетапне дослідження об'єкта. 
Збір фактичного матеріалу і його первинна систематизація. 
Моделювання як непрямий, опосередкований метод наукового 
дослідження об'єктів пізнання. 
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Під час вивчення теми № 4 «Джерела інформації в науково-
дослідній роботі» слід навчитися аналізувати інформаційні матеріали. 
Форми обслуговування читачів у бібліотеках. Інформаційно-пошуковий 
апарат бібліотеки. Інформаційно-пошукова мова (ІПМ) бібліотечно-
бібліографічного типу: універсальна десяткова класифікація (УДК) і 
бібліотечно-бібліографічна класифікація (ББК). Книжкова палата 
України, Український інститут науково-технічної. Особиста організація 
роботи дослідника. Етапи вивчення наукових джерел інформації. 
Загальне ознайомлення з вирішенням наукової проблеми. 

Під час вивчення теми № 5 «Оформлення та форми 
впровадження результатів наукового дослідження» слід визначити 
спосіб доведення інформації до громадськості за допомогою преси, 
радіомовлення, телебачення; розміщення в різних виданнях (газетах, 
книгах, підручниках). Головні функції публікацій. Особливе значення 
наукових публікацій у формі друкованих видань. Державний стандарт 
України. «Видання. Основні види. Терміни та визначення». Типи 
наукових видань. Науковий журнал як джерело матеріалів досліджень 
теоретичного або прикладного характеру. Цільове призначення 
наукових журналів. Науково-практичні журнали. Науково-теоретичні 
журнали. Науково-методичні журнали. Авторські свідоцтва на 
винаходи, державні стандарти, промислові зразки, рукописи праць 
депонованих в установах державної системи науково-технічної 
інформації та анотованих в наукових журналах. Тези. Тези доповіді. 
Вимоги до тез. Алгоритм написання тез. 

Методичні прийоми викладу наукового матеріалу. Послідовний, 
цілісний та вибірковий методи.  Етапи написання наукової праці.  

Наукові результати. Вимоги до них. Апробація.  Конференція як 
найбільш поширена форма обміну інформацією за певною тематикою..  

 
3.1.2. Питання для самоперевірки 
 

 
1. Назвіть основні етапи становлення світової науки. Основна: [1 – 

стор. 10-15, 2 – стор. 4-37, 3]  Додаткова: [1] 
2. Що передбачає класифікація наук? Основна: [1 – стор. 10-15, 2 – 

стор. 4-37, 3]  Додаткова: [1] 
3. Охарактеризуйте наукову школу, її ознаки Основна: [1 – стор. 10-

15, 2 – стор. 4-37, 3]  Додаткова: [1]. 
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4. У чому полягає процес наукового пізнання? Основна: [1 – стор.60-
102, 2 – стор. 39-101, 3]  Додаткова: [1] 

5. Схарактеризуйте пізнання, його види та структурні елементи. 
Основна: [1 – стор.60-102, 2 – стор. 39-101, 3]  Додаткова: [1] 

6. Якими ознаками  характеризується наукова діяльність? Основна: 
[1 – стор.60-102, 2 – стор. 39-101, 3]  Додаткова: [1] 

7. Дайте визначення наукової ідеї, гіпотези, теорії, закону. Основна: 
[1 – стор.60-102, 2 – стор. 39-101, 3]  Додаткова: [1] 

8. Сформулюйте види, функції та предмет наукової діяльності 
Основна: [1 – стор.60-102, 2 – стор. 39-101, 3]  Додаткова: [1] 

9. Які є форми науково-дослідної роботи студентів? Основна: [1 – 
стор. 30-50, 271-280, 2 – стор. 103-140, 3]  Додаткова: [1] 

10. Які повні вимоги до виконання курсової роботи? Основна: [1 – 
стор. 30-50, 271-280, 2 – стор. 103-140, 3]  Додаткова: [1] 

11. В чому особливості виконання дипломної роботи? Основна: [1 – 
стор. 30-50, 271-280, 2 – стор. 103-140, 3]  Додаткова: [1] 

12. Які основні вимоги до дипломної роботи? Основна: [1 – стор. 30-
50, 271-280, 2 – стор. 103-140, 3]  Додаткова: [1] 

13. Структура та алгоритм написання курсової (дипломної) 
роботи. Основна: [1 – стор. 30-50, 271-280, 2 – стор. 103-140, 3]  
Додаткова: [1] 

14. Які вимоги до формування тексту курсової (дипломної) Основна: 
[1 – стор. 30-50, 271-280, 2 – стор. 103-140, 3]  Додаткова: [1] 

15. Що таке об'єкт, предмет та фактори наукового дослідження? 
Основна: [1 – стор. 24-28, 2 – стор. 152-160, 3]  Додаткова: [1] 

16. Дайте визначення емпіричних завдань і методів дослідження. 
Основна: [1 – стор. 24-28, 2 – стор. 152-160, 3]  Додаткова: [1] 

17. Які ви знаєте етапи вивчення наукових джерел? Основна: [1 – 
стор. 24-28, 2 – стор. 152-160, 3]  Додаткова: [1] 

18. Які вимоги до вибору та обґрунтування актуальності теми? 
Основна: [1 – стор. 24-28, 2 – стор. 152-160, 3]  Додаткова: [1] 

19. Які структурні елементи теорії пізнання? Основна: [1 – стор. 
24-28, 2 – стор. 152-160, 3]  Додаткова: [1]  

20. Дайте визначення поняття, положення, судження. Основна: [1 – 
стор. 24-28, 2 – стор. 152-160, 3]  Додаткова: [1] 

21. Поняття про наукову інформацію. Основна: [1 – стор. 311-325, 2 
– стор. 160-170, 3]  Додаткова: [1 – 3] 

22. Види та ознаки наукової інформації. Основна: [1 – стор. 311-325, 
2 – стор. 160-170, 3]  Додаткова: [1 – 3] 



12 
 

23. Що Ви розумієте під системою опрацювання інформаційних 
джерел? Основна: [1 – стор. 311-325, 2 – стор. 160-170, 3]  
Додаткова: [1 – 3] 

24. Інформаційно-пошукова мова бібліотек УДК, ББК. Основна: [1 – 
стор. 311-325, 2 – стор. 160-170, 3]  Додаткова: [1 – 3] 

25. Поняття та види каталогів. Основна: [1 – стор. 311-325, 2 – 
стор. 160-170, 3]  Додаткова: [1 – 3]  

26. Використання автоматизації та ЕОТ. Недоліки інформації WEB. 
Основна: [1 – стор. 311-325, 2 – стор. 160-170, 3]  Додаткова: [1 – 3] 

27. Техніка опрацювання інформації. Основна: [1 – стор. 311-325, 2 – 
стор. 160-170, 3] Основна: [1 – стор. 311-325, 2 – стор. 160-170, 3]  
Додаткова: [1 – 3] 

28. Бібліографічний опис літератури. Які вимоги до оформлення? 
Основна: [1 – стор. 311-325, 2 – стор. 160-170, 3]  Додаткова: [1 – 3] 

29. Що таке наукова публікація та її основні види? Основна: [2 – стор. 
170-175, 3]  Додаткова: [1-3] 

30. Монографія: поняття, алгоритм написання. Основна: [2 – стор. 
170-175, 3]  Додаткова: [1-3] 

31. Наукова стаття, вимоги до її оформлення. Основна: [2 – стор. 170-
175, 3]  Додаткова: [1-3] 

32. Що таке авторський, друкований та обліково-видавничий аркуш. 
Основна: [2 – стор. 170-175, 3]  Додаткова: [1-3] 

33. Які відмінності між дисертацією і монографією? Основна: [2 – 
стор. 170-175, 3]  Додаткова: [1-3] 

34. Тези доповіді, алгоритм тези. Основна: [2 – стор. 170-175, 3]  
Додаткова: [1-3]  

35. Реферат, алгоритм його підготовки. Основна: [2 – стор. 170-175, 3]  
Додаткова: [1-3] 

36. Які вимоги до написання рецензії? Основна: [2 – стор. 170-
175, 3]  Додаткова: [1-3]  

37. Доповідь, види та вимоги до підготовки. Основна: [2 – стор. 170-
175, 3]  Додаткова: [1-3] 

38. Яка структура звіту про НДР? Основна: [2 – стор. 170-175, 3]  
Додаткова: [1-3] 

39. Які форми звітності з наукових дослідженнях? Основна: [2 – 
стор. 170-175, 3] Додаткова: [1-3] 

40. Форми впровадження результатів наукового дослідження 
Основна: [2 – стор. 170-175, 3]  Додаткова: [1-3] 
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3.2. Модуль ЗМ-П1. Роль науки у житті суспільства Предмет і сутність 
науки як сфери людської діяльності Понятійний апарат, зміст та 
класифікація наук Поняття про методологію досліджень, види та 
функції наукових досліджень. 

 
3.2.1. Повчання 
 

Під час підготовки практичної роботи № 1 «Роль науки у житті 
суспільства. Предмет і сутність науки як сфери людської діяльності» 
увага студента має бути зосереджена вивченні  основних поняття, які 
стосуються науки, та її значення у суспільстві, сутності науки як сфери 
людської діяльності.  

Під час підготовки практичної роботи № 2 «Понятійний апарат, 
зміст та класифікація наук. Поняття про методологію досліджень, 
види та функції наукових досліджень» увага студента має бути 
зосереджена на вивченні що таке понятійний апарат,як він стосується 
науки, та знати класифікацію наук. 

Під час підготовки практичної роботи № 3 «Методи досліджень на 
емпіричному та теоретичному рівнях. Інтелектуальна творчість та її 
правова охорона»  увага студента має бути зосереджена на  вивченні 
основних понятть про методологію досліджень, види та функції наукових 
досліджень. 

Під час підготовки практичної роботи № 4 «Поняття про наукову 
інформацію та її роль у проведенні наукових досліджень. Курсова 
(дипломна) робота. Загальна характеристика, послідовність, 
виконання та оформлення.» увага студента має бути зосереджена на 
вивчитенні основних методів дослідження на емпіричному та 
теоретичному рівнях. Вивчити що таке інтелектуальна творчість, та її 
правовою охороною.  

Під час підготовки практичної роботи № 5 «Етапи роботи над 
дослідженнями та оформлення курсової та дипломної робіт. 
Магістерська робота як кваліфікаційне дослідження.» увага студента 
має бути зосереджена на тому, щоб знати, що таке курсова 
(дипломна)робота її основні частини послідовність виконання та 
оформленням. Вивчити основні етапи роботи над дослідженням та 
оформленням курсової та дипломної роботи. Вивчити основну 
термінологію, яка стосується освітньо-кваліфікаційного рівня магістр. 

 
3.2.2. Питання для самоперевірки  
 
1. Назвіть основні етапи становлення світової науки. Основна 

[1], с.5, Додаткова: [2,3] 
2. Схарактеризуйте пізнання, його види та структурні 
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елементи. Основна [1], с.10. Додаткова: [2,3] 
3.  
4. Дайте визначення предмету і сутності науки. Яка структура 

формування теорії? Основна [1], с.15, Додаткова: [2,3] 
5. Охарактеризуйте наукову школу, її ознаки. Основна [1], с.20-

25, Додаткова: [2,3] 
6. Схарактеризуйте пізнання, його види та структурні 

елементи Основна [1], с.25-30, Додаткова: [2,3] 
7. Якими ознаками  характеризується наукова діяльність? 

Основна [1], с.10-15, Додаткова: [2,3] 
8. Що таке об'єкт, предмет та фактори наукового 

дослідження? Основна [3], с.10-12, Додаткова: [2,3] 
9. Дайте визначення емпіричних завдань і методів 

дослідження Основна [2], с.20-30, Додаткова: [2,3]. 
10. Поняття про наукову інформацію. Види та ознаки наукової 

інформації Основна [2], с.15-30, Додаткова: [2,3]. 
11. Інформаційно-пошукова мова бібліотек УДК, ББК. Поняття 

та види каталогів Основна [1], с.30-35, Додаткова: [2,3]. 
12. Наукова стаття, вимоги до її оформлення Основна [1], с.30-

35, Додаткова: [2,3]. 
13. Що таке авторський, друкований та обліково-видавничий 

аркуш Основна [1], с.25-30, Додаткова: [2,3]. 
14. В чому особливості виконання дипломної роботи? Які основні 

вимоги до дипломної роботи? Основна [1], с.10-30, Додаткова: [2,3] 
15. Сутність організації наукової діяльності в вищому навчальному 

закладі. 
16. Що таке об'єкт, предмет та фактори наукового 

дослідження? Які елементи відноситься до соціальних умов науки? 
Основна [1], с.10-30, Додаткова: [2,3]  

17. На яких підставах базуються аспекти взаємозв'язку і взаємодії 
наук? Основна [1], с.10-35, Додаткова: [2,3] 

18. Хто вперше пов’язав науку з людською діяльністю? Що 
відноситься до трудової діяльності? Основна [1], с.10-12, Додаткова: 
[2,3] 

19. На які групи поділяється наука за предметом і методами 
дослідження? Які основні галузі науки Вам відомі? Основна [1], с.10-12, 
Додаткова: [2,3] 

20. Яку функцію виконує філософська (фундаментальна) методологія? 
Основна [1], с.15-40, Додаткова: [2,3] Які методи застосовують на 
емпіричному і теоретичному рівнях дослідження? 

21. Що таке абстрагування? Які етапи проходить абстрагування? Види 
абстракції. Основна [1], с.10-40, Додаткова: [2,3] 
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4. ПИТАННЯ ДО ЗАХОДІВ ПОТОЧНОГО, ПІДСУМКОВОГО 
ТА СЕМЕСТРОВОГО КОНТРОЛЮ 

 
4.1. Тестові завдання до модульної контрольної роботи модуля 

ЗМ-Л1 
№ 
з/ч 

Питання  Література 

1.  Ціль наукового дослідження? [1],  с.42 [2,3] 
2.  Як Класифікують наукові дослідження? [1],  с.50 [2,3] 
3.  Наука включає такі рівні [1],  с.34 [2,3] 
4.  Яким вимогам повинна відповідати гіпотеза? [1],  с.70 [2,3] 
5.  Під проблемою розуміють: [1],  с.17 [2,3] 
6.  Методологія це: [1],  с.15 [2,3] 
7.  Які найбільш відомі філософські методи ви знаєте? [1],  с.65 [2,3] 
8.  Моделі можуть бути: [1],  с.18 [2,3] 
9.  Опис - це: [1],  с.36 [2,3] 
10. До методів емпіричного рівня відносять: [1],  с.50 [2,3] 
11. Думка, яка відображає існування та необхідні ознаки 

певної кількості предметів або явищ це: 
[1],  с.18 [2,3] 

12. Що розуміють під поняттям - положення яке 
відображає суспільний хід явищ: 

[1],  с.41 [2,3] 

13. Наукове ствердження, сформована думка це: [1],  с.50 [2,3] 
14. Що розуміють під поняттям – рух який лежить в основі 

усього: 
[1],  с.20 [2,3] 

15. Що розуміють під поняттям – думка в якій 
обговорюється або заперечується будь що: 

[1],  с.46 [2,3] 

16. Дрібне наукове завдання, яке відноситься до 
конкретної галузі наукового дослідження це: 

[1],  с.18 [2,3] 

17. Певна кількість співвідношення об’єктів дослідження 
або параметрів які характеризують їх властивості це: 

[1],  с.43 [2,3] 

18. Що розуміють під поняттям – система теоретичних 
знань які об’єднують наукову ідею: 

[1],  с. 70 [2,3] 

19. За тривалістю наукового дослідження можна виділити: [1],  с.20 [2,3] 
20. Структуру теорії утворюють [1],  с.46 [2,3] 
21. Об’єкт дослідження це: [1],  с.68 [2,3] 
22. Дайте визначення поняттю «Гіпотеза»: [1],  с.46 [2,3] 
23. Ціль прикладних наук: [1],  с.68 [2,3] 
24. Модель це: [1],  с.70 [2,3] 
25. Які розрізняють методи моделювання: [1],  с.20 [2,3] 
26. Як класифікують науку: [1],  с.48[2,3] 
27. Теорія це: [1],  с.69 [2,3] 
28. Який перший етап виконання роботи студентів [1],  с.20 [2,3] 
29. Дослідницький етап складається з: [1],  с.49 [2,3] 
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30. Концепція це: [1],  с.69 [2,3] 
31. Суть поняття наукова проблема? [1],  с.70 [2,3] 
32. Тема-це… [2],  с.45-50 [3,4] 
33. Які види тем розрізняють? [2],  с.45-50 [3,4] 
34. Робоча програма-це…? [2],  с.45-50 [3,4] 
35. Дайте визначення поняттю проблема? [2],  с.45-50 [3,4] 
36. Що розуміють під поняттям об’єкт дослідження? [2],  с.45-50 [3,4] 
37. Дайте визначення поняттю ціль дослідження? [2],  с.45-50 [3,4] 
38. У чому полягає суть поняття емпірична інтерпретація? [2],  с.45-50 [3,4] 
39. Як ви розумієте поняття мета плана гіпотези? [2],  с.45-50 [3,4] 
40. Які вимоги висувають до теми наукової проблеми? [2],  с.45-50 [3,4] 
41. Філософська методологія-це: [2],  с.45-50 [3,4] 
42. Метод дослідження за допомогою якого вивчають 

явище або процес ділиться на складові елементи з 
метою вивчення кожного окремо називається: 

[2],  с.25-40 [3,4] 

43. Дія або система дій, що застосовується при виконанні 
будь-якої роботи,при здійсненні будь-чого це: 

[2],  с.25-40 [3,4] 

44. Сукупність способів і засобів пізнання-це: [2],  с.25-40 [3,4] 
45. Що розуміють під поняттям синтез: [2],  с.25-40 [3,4] 
46. Рух думки від фактів, окремих випадків до загального 

положення-це: 
[2],  с.25-40 [3,4] 

47. Рух,що лежить в основі всього називається: [2],  с.25-40 [3,4] 
48. Фіксація ознаків досліджуваного об’єкту, які 

встановлюються шляхом спостереження, вимірювання 
або експерименту – це: 

[2],  с.25-40 [3,4] 

49. Як називається один із основних способів отримання 
нових наукових знань? 

[2],  с.25-40 [3,4] 

50. Як називається вивчення явищ за допомогою моделей: [2],  с.25-40 [3,4] 
 

4.2  Тестові завдання до заліку. 
 

Тестові завдання залікових білетів являють собою міксовані варіанти 
тестових завдань розділу 4.1 

Залікова тестова робота з дисципліни «Методика дослідної справи у 
рибництві» являє собою тестові завдання закритого типу, які потребують 
від студента вибору правильних відповідей з трьох запропонованих 
варіантів. Тестові питання формуються по всьому переліку сформованих у 
навчальній дисципліні знань (в першу чергу базової компоненти), а їх 
загальна кількість складає 20 завдань. 

 
№ 
з/ч 

Питання Література 

1.  Рух,що лежить в основі всього називається: [1], с.5, [2,3] 
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2.  Рух думки від фактів, окремих випадків до загального 
положення-це: 

[1], с.6 [2,3] 

3.  Що розуміють під поняттям синтез: [1], с.8 [2,3] 
4.  Які вимоги висувають до теми наукової проблеми? [1], с.9 [2,3] 
5.  Як ви розумієте поняття мета плана гіпотези? [1], с.10 [2,3] 
6.  У чому полягає суть поняття емпірична інтерпретація? [1], с.10 [2,3] 
7.  Дайте визначення поняттю ціль дослідження? [1], с.11 [2,3] 
8.  Що розуміють під поняттям об’єкт дослідження? [1], с.11 [2,3] 
9.  Концепція це: [1], с.11 [2,3] 
10. Дослідницький етап складається з: [1],, с.11 [2,3] 
11. Який перший етап виконання роботи студентів [1],  с.12 [2,3] 
12. Теорія це: [1],  с.12 [2,3] 
13. Які розрізняють методи моделювання: [1], с.14 [2,3] 
14. Модель це: [1], с.15 [2,3] 
15. Ціль прикладних наук: [1], с.16 [2,3] 
16. Структуру теорії утворюють [1], с.16 [2,3] 
17. Які найбільш відомі філософські методи ви знаєте? [1],  с.14 [2,3] 
18. Методологія це: [1],  с.15 [2,3] 
19. Під проблемою розуміють: [1], с.15 [2,3] 
20. За тривалістю наукового дослідження можна виділити: [1],  с.15 [2,3] 
21. Що розуміють під поняттям – система теоретичних знань які 

об’єднують наукову ідею: 
[1],  с.16 [2,3] 

22. Певна кількість співвідношення об’єктів дослідження або 
параметрів які характеризують їх властивості це: 

[1], с.17 [2,3] 

23. Дрібне наукове завдання, яке відноситься до конкретної 
галузі наукового дослідження це: 

[1], с.17 [2,3] 

24. Що розуміють під поняттям – думка в якій обговорюється 
або заперечується будь що: 

[1],  с.18 [2,3] 

25. Що розуміють під поняттям – рух який лежить в основі 
усього: 

[1],  с.18 [2,3] 

26. Наукове ствердження, сформована думка це: [1], с.9 [2,3] 
27. Які вимоги висувають до теми наукової проблеми? [1],  с.12 [2,3] 
28. Як ви розумієте поняття мета плана гіпотези? [1],  с.70 [2,3] 
29. У чому полягає суть поняття емпірична інтерпретація? [1],  с.60[2,3] 
30. Дайте визначення поняттю ціль дослідження? [1],  с.10 [2,3] 
31. Що розуміють під поняттям об’єкт дослідження? [1],  с.10 [2,3] 
32. Дайте визначення поняттю проблема? [1],  с.70 [2,3] 
33. Робоча програма-це…? [1],  с.75 [2,3] 
34. Які види тем розрізняють? [1],  с.60 [2,3] 
35. Тема-це… [1],  с.25[2,3] 
36. Ціль наукового дослідження? [1],  с.30 [2,3] 
37. Як Класифікують наукові дослідження? [1], с.35, [2,3] 
38. Яким вимогам повинна відповідати гіпотеза? [1], с.40 [2,3] 
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39. Які найбільш відомі філософські методи ви знаєте? [1], с.65[2,3] 
40. Моделі можуть бути: [1], с.30 [2,3] 
41. Опис - це: [1], с.40 [2,3] 
42. До методів емпіричного рівня відносять: [1], с.50 [2,3] 
43. Думка, яка відображає існування та необхідні ознаки певної 

кількості предметів або явищ це: 
[1], с.20 [2,3] 

44. Що розуміють під поняттям - положення яке відображає 
суспільний хід явищ: 

[1], с.25[2,3] 

45. Наукове ствердження, сформована думка це: [1], с.30 [2,3] 
46. Що розуміють під поняттям – рух який лежить в основі 

усього: 
[1],, с.35 [2,3] 

47. Що розуміють під поняттям – думка в якій обговорюється 
або заперечується будь що: 

[1],  с.50 [2,3] 

48. Дрібне наукове завдання, яке відноситься до конкретної 
галузі наукового дослідження це: 

[1],  с.80 [2,3] 

49. Певна кількість співвідношення об’єктів дослідження або 
параметрів які характеризують їх властивості це: 

[1], с.70 [2,3] 

50. Що розуміють під поняттям – система теоретичних знань які 
об’єднують наукову ідею: 

[1], с.55 [2,3] 
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