
Додаток 1 до робочої програми навчальної дисципліни 

«Науково-дослідницький практикум за спеціалізацією» 

 

Викладач-лектор: проф. Нестеровський В.А.(e-mail: 

v.nesterovski@univ.net.ua, v.nesterovski@ukr.net) 

 
Види та форми контрольних заходів з перевірки самостійної роботи студентів, 

критерії оцінювання 

 

Контроль за виконанням самостійної роботи студентами у січні-лютому 

здійснюється за допомогою електронної пошти.  

 

Робота у січні-лютому 2018р. відбувається згідно наведеного нижче графіку 

роботи. Під час роботи студенти мають засвоїти запропоновані теми на базовому рівні. У 

визначений лектором час, згідно графіку студенти мають можливість проконсультуватися 

з викладачем за допомогою електронної пошти та вайберу (097-801-05-95). На кожну з тем 

студенти забов`язані написати реферати та вислати на вказану електронну адресу не 

пізніше визначеного графіком терміну. 

Викладач оцінює виконані завдання в категоріях «зараховано», «не зараховано». 

Щоб отримати оцінку зараховано треба в рефераті повністю розкрити зміст теми. Якщо 

студент отримає оцінку не зараховано, у нього є час до 28 лютого переробити завдання та 

надіслати викладачу повторно. Кожна робота оцінюється максимум у 10 балів. 

 

Теми для самостійного навчання: 

1. Вибір напрямку і тематики наукового дослідження (на прикладі магістерської 

роботи), (4 год). 

 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ГРАФІК РОБОТИ 

№ Дати, час Вид роботи 

Тема : Вибір напрямку і тематики наукового дослідження (на прикладі магістерської 

роботи) 

1 25.01.2018, 13.00 Представлення лектором матеріалів за темою  

2 25.01.2018-09.02.2018 Опрацювання студентами матеріалів за темою  

3 12.02.2018, 12.00-13.30 Консультація лектором студентів за темою  

4 13.01.2018-21.02.2018 Написання рефератів за темою  

5 22.02.2018, 12.00 - Перевірка рефератів за темою 1 

 27.02.2018, 12.00 Ознайомлення студентів із результатами перевірки 

 

 

Тема : Вибір напрямку і тематики наукового дослідження (на прикладі 

магістерської роботи) 

Обгрунтування вибору теми магістерської роботи. Визначення актуальності та 

мети роботи, встановлення завдань які необхідно вирішити для досягнення мети 

досліджень. Складання структури магістерської роботи та встановлення назви основних 

елементів. Визначення методики та методів дослідження. 

Завдання для засвоєння теми: 

1. Знати основні вимоги до підготовки,оформлення і захисту магістерських 

робіт.  

2. Засвоїти основні правила та підходи до вибору наукового дослідження.  
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3. Вміти  коректно формулювати мету, актуальність та завдання наукового 

дослідження. 

 

Джерела для засвоєння теми 1: 

 

1. В.А. Нестеровський, В.В. Огар. Методичні вказівки з підготовки та 

оформлення магістерських робіт зі спеціальності 8.04010305 «Геологія 

нафти і газу» .- Логос, 2014.- 28с. 

2. Закон України про інтелектуальну власність. 

3. УДК – уніфікований десятинний код. 

4. Потоцкий В.В. Регистрация научных открытий. Методология и практика.- 

2004.- 355с. 

 

 

Для студентів 

галузь знань             Природничі науки 

спеціальність     Науки про Землю  

освітній рівень       Магістр 

освітня програма             Геологія нафти і газу 

спеціалізація                     Геологія, пошуки та розвідка родовищ вуглеводнів   

    (вид  дисципліни              Вибіркова 

     семестр                             4 

 

1. Борохович О.П. 

2. Горо О.М. 

3. Довгань Т.В. 

4. Кулага Т.Б. 

5. Пилипенко М.В. 

6. Рудник Б.О. 

7. Довгань Т.В. 

8. Погорелова О.М. 

9. Федченко Д.Ю. 

 


