
Основи наукових досліджень

ПРАКТИЧНИЙ  КУРС

Заняття №8

1. Завдання на складання схем досліду;

2. Завдання на оцінку ступеня поширення і 

розвитку хвороб;

3. Дипломна робота  

як кваліфікаційне дослідження



1.1. Скласти схему досліду з вивчення

ефективності інсектициду (Банкол, 0,3 і 0,5 кг/га)

на картоплі проти листогризних фітофагів

(Leptinotarsa decemlineata Say.)

1.2. Скласти схему досліду з вивчення

ефективності фунгіциду (Фортеця, 0,75; 1,0 і 1,25 л/га)

на ріпаку проти фомозу.

1.3. Скласти схему досліду з вивчення

ефективності гербіциду (Зеллек, 0,3; 0,35 і 0,4 л/га)

на ріпаку ярому проти однорічних злакових бур'янів.



1.4.  Скласти схему досліду з вивчення оптимальних норм і 

строків використання інсектициду (Децис, 2,5% к.е.)

на посівах пшениці озимої для контролю злакових мух.

1.5. Скласти схему досліду з вивчення ефективності різних

препаратів у рекомендованих нормах 

(Актара; Карате; Конфідор; БТБ) на картоплі проти

колорадського жука.



1.6. Розрахувати ступінь поширення борошнистої роси (П)

на пшениці озимої, якщо кількісні показники наступні (табл.) 





Розрахувати розвиток борошнистої роси (Р) на пшениці озимої, якщо

кількісні показники наступні (табл.)

Бал 0 — здорові рослини;

Бал 1 — уражено (покрито плямами) до 5% поверхні листової пластинки, стебла …;

Бал 2 — уражено (покрито плямами) від 5,1 до 25% поверхні листової пластинки, стебла…;

Бал 3 — уражено (покрито плямами) від 25,1 до 50% поверхні листової пластинки, стебла …;

Бал 4 — уражено (покрито плямами) від 50,1 до 75% поверхні листової пластинки, стебла …

Бал 5 — уражено (покрито плямами) більше 75% поверхні листової пластинки, стебла ...







1. МЕТОДИКА НАПИСАННЯ 

КВАЛІФІКАЦІЙНИХ НАУКОВИХ РОБІТ

Методика написання кваліфікаційних наукових робіт –

бакалаврських /магістерських і дисертаційних базується на 

загальних наукових підходах. У той же час, безумовно, є 

особливості в написанні дипломної роботи.

Дипломна КНР складається із таких структурних частин:

титульного аркуша;

змісту;

переліку скорочень (за необхідності);

вступу;

розділів основної частини, а саме:

огляду та аналізу літератури за темою досліджень;

характеристики методів та організації досліджень;

аналізу та узагальнення результатів дослідження (1 або 2 розділи)

практичних рекомендацій (за необхідності)

анотації (українською, російською та англійською мовами);

актів впровадження результатів дослідження (за необхідності);



Титульний аркуш має відображати найменування

вищого навчального закладу, назву навчальних

підрозділів (наприклад: Факультет //////, кафедра \\\\\\\\), 

назву, шифр напряму підготовки студентів ; 

прізвище та ініціали автора; 

індекс УДК; 

назву роботи; 

науковий ступінь, вчене звання, П.І.Б. наукового

керівника; 

місто й рік виконання роботи.



Дипломна робота бакалавра повинна відповідати

наступним вимогам:

• робота має бути актуальна для виробництва;

• відповідність інформації реальним умовам виробництва з 

аналітичною оцінкою відповідності фактичних технологій

світовим;

• наявність наукового пояснення описаним у роботі явищам, 

процесам, у т. ч. одержаних автором;

• логічність побудови та викладення матеріалу, лаконічність

формулювань у тексті, переконливість аргументації та 

доказовість висновків;

• обґрунтованість прийнятих практичних рекомендацій

виробництву;

За достовірність інформації у дипломній роботі і складені

висновки та рекомендації відповідає її автор!!!



Основні етапи виконання дипломної роботи

Основними етапами виконання дипломної роботи є:

• вибір теми, місця збору фактичного матеріалу

для написання роботи), об'єкта вивчення

(дослідження), затвердження теми;

• розробка завдання на дипломну роботу, 

складання календарного плану її виконання;

• опрацювання літературних джерел і складання

роботи (змісту та структури роботи);

• збирання фактичного матеріалу під час проходження

виробничої практики та беручи участь у роботі наукового гуртка

випускової кафедри;

• обробка фактичного матеріалу;

• написання дипломної роботи, подання її на перевірку

науковому керівникові;
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• усунення недоліків, написання остаточного варіанту

тексту, оформлення дипломної роботи;

• подання остаточного варіанту роботи науковому

керівникові, отримання відгуку;

• отримання рецензії на дипломну роботу;

• подання роботи на кафедру та одержання допуску до 

захисту;

• перевірка дипломної роботи на плагіат;

• захист дипломної роботи перед Державною 

екзаменаційною комісією.
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Складіть календарний план за темою НДР:

«Практикум із ОНД…» 

Завдання 7 - стор. 90… 
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Приклади тематик бакалаврських робіт: 
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Продовження прикладів… 
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Структура роботи:
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Дякую 

за увагу!


