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Назва курсу  Науковий семінар 

Адреса викладання 

курсу 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

Факультет та кафедра, 

за якою закріплена 

дисципліна 

Географічний факультет, кафедра ґрунтознавства і географії ґрунтів 

Галузь знань, шифр та 

назва спеціальності 

Природничі науки, 103 Науки про Землю 

Викладачі курсу Папіш Ігор Ярославович, кандидат географічних наук, доцент 

Контактна інформація 

викладачів 

Роб. тел. 239-42-06; моб. тел. 093-23-95-477 

e-mail: igorpapish@gmail.com 

Консультації по курсу 

відбуваються 

Консультації в день проведення семінарських занять або за 

попередньою домовленістю 

Сторінка курсу https://geography.lnu.edu.ua/academics/postgraduates 
Інформація про курс Курс розроблено таким чином, щоб надати аспірантам необхідні 

знання, обов’язкові для того, щоб підготовити кандидатську 

дисертацію. В курсі представлено огляд наукових концепцій, на яких 

побудовані дисертаційні дослідження, так і методи дослідження для 

реалізації основної мети і поставлених завдань.  

Коротка анотація 

курсу 

Дисципліна “Науковий семінар” є нормативною дисципліною з 

спеціальності 103 “Науки про Землю” для освітньої програми 

підготовки аспіранта, яка викладається в ІІІ-ІV семестрі в обсязі 16 

годин.  

Наукова теорія ґрунтоутворення при переході від ембріонального 

зародження до стадії біолітогенного розвитку на щільних пісковиках (в 

умовах холодного і вогкого клімату гірсько-лісових екосистем Карпат) 

є важливим етапом дослідження біогеохімічної еволюції гірських 

територій. Оцінка літогенного субстрату (пісковик) для органогенних 

ґрунтів у ролі ґрунтотворної, чи підстилаючої породи, важлива при 

визначенні нуль-моменту в загальній хронологічній схемі 

ґрунтоутворення. Подальше трактування новоутвореного біокосного 

тіла в якості ґрунту, чи специфічного біогенного утворення, залежить 

від дослідження його генетичної природи, місця і ролі в еволюційному 

ланцюжку, а також його різносторонніх екофункціональних 

властивостей. 

Мета та цілі курсу Метою вивчення нормативної дисципліни “Науковий семінар” є 

ознайомлення аспірантів із завданнями наукових і науково-прикладних 

досліджень аспіранта з метою оволодіння сучасними підходами до 

аналізу складних біокосних систем (ґрунтів) із застосуванням 

відповідного методичного інструментарію для їх вивчення. Основними 

результатами досліджень є діагностика об’єкту досліджень відповідно 

до сучасної систематики і класифікації ґрунтів України і міжнародної 

класифікації WRB, визначення його генетичної природи, властивостей і 

основних екологічних функцій. 

Література* для 

вивчення дисципліни, 

ресурси в інтернеті** 

1. Гавриленко О. П. Методологія наукових досліджень : Навчальний 

посібник. – К.: Ніка-Центр, 2008. – 32 с. 

2. ДСТУ 3008-95 “Документація. Звіти у сфері науки і техніки. 

Структура і правила оформлення”. 

3. Здобувачу наукового ступеня: Методичні рекомендації / Упоряд. С. 

https://geography.lnu.edu.ua/academics/postgraduates
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В. Сьомін. – К.: МАУП, 2002. – 184 с. 

4. Пащенко В. М. Методологія та методи наукових досліджень: 

навчальний посібник. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – Ніжин: ТОВ 

Вид-во “Аспект-Поліграф”, 2010. – 232 с. 

5. Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту). 

Постанова Кабінету Міністрів України від 20. 01. 1998 року. № 65. – 

2005. – [Цит. 2005, 22 лютого] – Доступний** з: 

http://zakon.radagov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi  

Додатково для кожного аспіранта література визначається за темою 

дисертаційної роботи. 

Тривалість курсу 16 год. 

Обсяг курсу 16 годин аудиторних занять. З них 16 годин практичних занять. 

Очікувані результати 

навчання 

Після завершення цього курсу аспірант повинен :  

- Знати: 

- • мету, завдання, об’єкт, предмет, проблематику, актуальність і наукову 

новизну власних досліджень; 

- • стан вивченості проблеми; 

- • теоретичні основи тематики, яка розглядається в дисертаційній 

роботі; 

- • розгляд проблеми чи питання тематики досліджень в науковій 

літературі; 

- • характеристику чинників формування даного біокосного тіла, а також 

природно-антропогенні умови і сучасний стан території досліджень; 

- • методику досліджень; 

- Вміти: 

- • володіти поняттями і термінологією за тематикою наукових 

досліджень; 

- • користуватись літературними джерелами, архівними і фондовими 

матеріалами в контексті тематики дисертаційної роботи; 

- • самостійно визначати мету, завдання, об’єкт, предмет, проблематику, 

актуальність і наукову новизну досліджень; 

- • користуватись картографічними матеріалами (топографічні, ґрунтові 

карти, факторні картографічні матеріали тощо); 

- • знати методику польових і лабораторних досліджень, самостійно 

виконувати деякі нескладні лабораторні дослідження; 

- • читати та інтерпретувати результати польових та лабораторних 

досліджень; 

- • науково викладати зміст одержаних результатів; 

- • робити наукові і достовірні висновки щодо території досліджень чи 

певних об’єктів, шляхів оптимізації їхнього екологічного стану, 

способів охорони та раціонального використання. 

Ключові слова Ґрунт, еволюція, фактори ґрунтоутворення, ґрунтотворна порода, 

фізичні, хімічні, фізико-хімічні і біологічні властивості ґрунту, 

методика і методологія. 

Формат курсу Очний курс 

Теми Подаються відповідно до навчального плану аспіранта та теми 

дисертаційних досліджень: 

Тема 1. Наукова новизна і апробація дисертаційної роботи.  

Тема 2. Прикладне застосування результатів наукової роботи.  

http://zakon.radagov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi
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Тема 3. План проведення польових досліджень.  

Тема 4. Висвітлення методики польових і лабораторних досліджень.  

Тема 5. Характеристика чинників ґрунтотворення території досліджень .  

Тема 6. Обговорення генетичних особливостей досліджуваних ґрунтів.  

Тема 7. Характеристика морфології досліджуваних ґрунтів. 

Особливості використання та проблеми охорони ґрунтів території 

досліджень. 

Обговорення отриманих результатів польових досліджень, їхній аналіз. 

Статистичні методи при дослідженнях. 

 

Підсумковий 

контроль, форма 

у кінці семестру подається опис польових досліджень грунтів (Вибір 

ключових ділянок. Морфологія грунтів) 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з 

ґрунтознавства, хімії ґрунту, фізики ґрунту, мінералогії ґрунту, 

морфології ґрунту, біології ґрунту, а також четвертинної геології, 

геоморфології, геоботаніки, ландшафтознавства, картографії, 

математичної статистики, бібліографії, геоінформатики тощо. 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під 

час викладання курсу 

Виступи на семінарах, презентації, дискусії. 

 

Необхідне обладнання За необхідності мультимедійний центр, карти, схеми, фотографії, 

зразки ґрунтів і гірських порід 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

Максимальна кількість балів – 100 

Семінрські заняття – 80 балів 

Самостійна робота – 20 балів 

 

Питання до заліку чи 

екзамену 

Перелік залікових питань: 

1. В чому полягає планування наукових досліджень ?. 

2. В чому полягають польові дослідження? Яка методика дає більшу 

інформацію про грунт? 

3. В чому полягає новизна дисертаційної роботи ? 

4. В якій сфері практичної діяльності можуть бути застосовані 

результати наукових досліджень ? 

5. Як діагностувати генетичні процеси в грунтах в польових умовах? 

На що вказують морфологічні властивості грунтів? 
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Зміст (схема) курсу 
 

Тиж. / дата 

/ год.- 
Тема, план, короткі тези 

Форма діяль-

ності (занят- 

тя)* *лекція, 

самостійна, 

дискусія, гру- 
пова робота) 

Літера

тура*. 

Ресурс

и в 

інтерн
еті** 

Завдання, год 
Термін 

виконання 

1-й 

тиждень/

п’ятниця/ 

1150–1310 

Наукова новизна і апробація 

дисертаційної роботи. Що таке наукова 

новизна досліджень. Пошук критеріїв для 

визначення новизни. Сфери застосування 

результатів наукових досліджень в теорії 

і практиці. 

Семінар 1 - 5 

Самостійна 

робота в 

позаурочний 

час 

Один 

тиждень 

 

2-й 

тиждень/

п’ятниця/ 

1150–1310 

Прикладне застосування результатів 

наукової роботи. Сучасний стан 

досліджуваної проблеми. Можливості і 

факти застосування результатів 

досліджень. Пошук можливої ніші в 

застосуванні результатів. 

Семінар 1 - 5 

Самостійна 

робота в 

позаурочний 

час 

Один 

тиждень 

 

3-й 

тиждень/

п’ятниця 

1150–1310 

План проведення польових досліджень. 

Характеристика наявного картогра- 

фічного, графічного матеріалу, проблеми, 

що виникли при підготовці до польових 

обстежень ґрунтів.  

Висвітлення методики польових і 

лабораторних досліджень.  

Семінар 1 – 5 

Самостійна 
робота в 

позаурочний 

час 

Один 

тиждень 

 

4-й 

тиждень/

п’ятниця/ 

1150–1310 

Характеристика чинників ґрунтотворення 

території досліджень (геологічна будова, 

геоморфологічна будова, гідрогеологічні 

особливості, клімат, рослинність, 

особливості антропогенного впливу на 

ґрунти).  

Семінар 1 – 5 

Самостійна 

робота в 

позаурочний 

час 

Один 

тиждень 

 

5-й 

тиждень/

п’ятниця/ 

1150–1310 

Обговорення генетичних особливостей 

досліджуваних ґрунтів. Ґрунти території 

досліджень, їхня ґенеза та географія, 

особливості використання та проблеми 

охорони. 

Семінар 1 – 5 

Самостійна 

робота в 

позаурочний 

час 

Один 

тиждень 

 

6-й 

тиждень/

п’ятниця/ 

1150–1310 

Характеристика морфології 

досліджуваних ґрунтів. 
Семінар 1 – 5 

Самостійна 

робота в 

позаурочний 
час 

Один 

тиждень 

 

7-й 

тиждень/

п’ятниця/ 

1150–1310 

Особливості використання та проблеми 

охорони ґрунтів території досліджень. 
Семінар 1 – 5 

Самостійна 

робота в 

позаурочний 

час 

Один 

тиждень 

 

8-й 

тиждень/

п’ятниця/ 

1150–1310 

Обговорення отриманих результатів 

польових досліджень, їхній аналіз. 

Статистичні методи при дослідженнях. Семінар 1 - 5 

Самостійна 

робота в 

позаурочний 

час 

Один 

тиждень 

 

 


