
Основи наукових досліджень

ПРАКТИЧНИЙ  КУРС

Заняття №9

1. Структура плану науково-дослідної

(дипломної) роботи.

2. Етапи реалізації  наукового експерименту.



1. Скласти план своєї науково-дослідної (дипломної) роботи з 

наступних складових: 

1. Вступ. 

Подається загальна характеристика необхідності проведення

дослі-джень, актуальність теми. Обсяг – одна сторінка. 

2. Ботанічна і біологічна характеристика досліджуваної

культури. 

Подається ботанічна і біологічна характеристика об’єкта

досліджень. Обсяг – дві сторінки. 

3. Особливості сорту (гібриду) досліджуваної культури. 

Подаються особливості сорту(гібриду) досліджуваної культури, 

його вимоги до агрофону. Обсяг – одна сторінка. 



4. Характеристика ґрунту. 

Описується характеристика ґрунту, де вказується його назва і 

приводяться основні показники родючості (глибина гумусового 

горизонту, вміст в орному шарі гумусу і рухомих сполук

основних елементів живлення, реакція ґрунтового середовища

тощо). Обсяг до однієї сторінки.

5. Кліматичні умови. 

Подаються погодні умови за останні роки (середньо-

багаторічні показники кількості опадів, температури та 

відносної вологості повітря, перші та останні приморозки, 

мінімальні та максимальні температури повітря, тривалість

вегетаційного періоду та ін.). Обсяг до однієї сторінки. 



6. Схема досліду. 

На одну-півтори сторінки подаються схема досліду, розміри

облікових і захисних частин дослідних ділянок, їх конфігурація і 

просторова орієнтація, кількість дерев, кущів, рослин тощо, 

повторність досліду. 

Розміщення варіантів у досліді показується схематично у 

вигляді рисунка. 

Вказують варіант, що слугує контролем – як правило, 

рекомендований на час ведення досліду зональною технологією. 



7. Методика проведення досліджень.

Окремими пунктами називаються показники (наприклад, 

вологість ґрунту) і методи, за якими вони визначені, терміни

визначення. Обсяг – дві-три сторінки.

 В дослідах з плодовими і ягідними культурами основними

обліками і спостереженнями є фенологічні, облік росту 

рослин і їх плодоношення, облік урожаю і його якісні

показники.

 В дослідах з овочевими культурами обов’язково мають бути: 

фенологічні спостереження за проходженням основних фаз 

розвитку, облік густоти посівів, біометричні показники рослин, 

об’ємні виміри рослин, кількість листків, площа листкової

поверхні, продуктивність фотосинтезу тощо. Окреме місце займає

облік врожаю, визначення показників його товарної якості та хімічний

склад продуктивної частини врожаю.



Структура наукової роботи (диплом):
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ЗАГАЛЬНА СХЕМА НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ:









Дякую 

за увагу!


