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1  ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

вищої освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма навчання 
                       (денна або заочна) 

 

Кількість кредитів – 6 

Галузь знань 

20 «Аграрні науки та 

продовольство» 
(шифр і назва) 

обов’язкова 
(обов’язкова  або за вибором студента) 

Загальна кількість  

годин – 180 годин  
Спеціальність:  

208 «Агроінженерія» 
(шифр та назва)  

Курс Семестр 

2-й 3-й 
Змістових модулів – 2  

Тижневе навантаження:  

     - аудиторних  

занять 5 год. 

     - самостійна робота  

студента 8,4 год.  

Ступінь вищої освіти  

«Магістр» 
Вид занять 

Кількість 

годин 

Лекції 22 год. 

Лабораторні 

заняття 
22 год. 

Практичні 

заняття 
10 год. 

Самостійна 

робота 
126 год. 

Форма контролю:  

екзамен 
 (екзамен або диференційований залік)  
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2 МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Передмова 

На даному етапі розвитку України значний вклад в формування 

державного бюджету вносить аграрний сектор, зокрема один з його напрямків – 

рослинництво. Сьогодні важко уявити сучасного фахівця, який знає всі тонкощі 

виробництва, вміє користуватися сучасними засобами агротехніки та з 

максимальною ефективністю використовувати засоби механізації, автоматизації, 

сучасне обладнання для отримання достовірних даних про стан масивів рослин, 

що вирощуються, без знання технологій наукових досліджень в агроінженерії. 

Метою викладання дисципліни «Технології наукових досліджень в 

агроінженерії» є розвиток у здобувача навичок творчого мислення, ознайомлення 

з елементами системного планування, організації та проведення наукових 

досліджень, розроблення і випробування нових технічних засобів, організації 

винахідницької роботи на виробництві. 

 Завданнями дисципліни є: 

- ознайомлення студента зі стратегію організації наукової діяльності; 

- розуміння майбутнім фахівцем ролі різновидів моделювання, а також 

рівня методичної досконалості  у становленні дослідника; 

- засвоєння нових методів оброблення і аналізу експериментальних даних;  

- розкриття суті сучасних підходи щодо апробації результатів досліджень. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 

- джерела науково-технічної і патентної інформації; 

- організаційні форми проведення наукових досліджень; 

- методи оброблення та аналізу експериментальних даних; 

- основні положення чинних стандартів щодо оформлення результатів  

 наукових досліджень. 

уміти: 

- провести пошук літератури за заданою темою; 

- виконати аналіз літературної інформації; 

- сформулювати наукову проблему, а також мету і завдання досліджень; 
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- розробити методику наукових досліджень; 

- провести дослідження і обробити та проаналізувати його результати; 

- оформити звіт за результатами досліджень; 

- здійснити апробацію результатів досліджень у вигляді наукових 

доповідей, рефератів, статей, патентів на винаходи тощо. 

Отримати навички: роботи з різними датчиками при плануванні та 

проведенні експерименту; роботи з експериментальними даними ; обґрунтування 

технології проведення практичних та експериментальних досліджень; 

розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі 

агропромислового виробництва та у процесі навчання, що передбачає проведення 

теоретичних досліджень щодо вибору та уточненню напрямку досліджень, вибору 

параметрів робочих знарядь та режимів їх роботи за невизначеністю умов. 

 

3 ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

  

 Змістовий модуль 1. Дослідження процесів агровиробництва 

 Тема 1. Методи оброблення та аналізу експериментальних даних 

 Кореляційна функція. Спектральна щільність. Взаємна кореляційна функція. 

Особливості дисперсійного аналізу. 

 

 Тема 2. Віртуальні прилади та їх використання в агроінженерних 

дослідженнях 

 Історія розвитку. Можливості віртуальних приладів. Сучасні датчики для 

проведення досліджень. Цифрові датчики до віртуальних приладів. 

 

 Змістовий модуль 2. Представлення результатів наукових досліджень 

Тема 3. Апробація результатів наукових досліджень 

 Звіт про результати наукових досліджень. Методика написання наукової 

статті у фаховому журналі. Методика написання наукової статті у журналі, 

індексованому в міжнародних базах даних. 

Тема 4. Методика написання кваліфікаційної роботи 

 Загальна характеристика роботи. Вимоги до магістерської роботи та 

автореферату. Вимоги до дисертаційної роботи та автореферату. 
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4 СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

№ 

тиж

-ня 

Вид заняття 

Тема заняття 

або завдання на самостійну 

роботу 

Кількість 

годин 
балів 

лк лаб. пр. СРС 

Змістовий модуль 1. Дослідження процесів агровиробництва 

1 

Лекція 1 
Тема 1. Методи оброблення на 

аналізу експериментальних даних 
2     

Лабораторне 

заняття 1 

ЛР№1. Оцінка траекторних 

показників руху МТА  2   1 

Самостійна  

робота 1 

Підготовка до лабораторного 

заняття 
   10 2 

2 

Лекція 2 

Тема 1. Методи оброблення на 

аналізу експериментальних даних 

(продовження) 

2     

Лабораторне 

заняття 2 

ЛР№1. Оцінка траекторних 

показників руху МТА 

(продовження) 

 2   1 

Практичне 

заняття 1 

ПР№1. Апріорне ранжування 

факторів 
  2  4 

Самостійна  

робота 2 

Підготовка до лабораторного та 

практичного занять 
   10 1 

3 

Лекція 3 
Тема 1. Методи оброблення на 

аналізу експериментальних даних 
2     

Лабораторне 

заняття 3 

ЛР№2. Оцінка нерівностей 

грутово-дорожних фонів  2   1 

Самостійна  

робота 3 

Підготовка до лабораторного 

заняття 
   10 2 

4 

Лекція 4 

Тема 2. Віртуальні прилади та їх 

використання в агроінженерних 

дослідженнях 

2     

Лабораторне 

заняття 4 

ЛР№2. Оцінка нерівностей 

грутово-дорожних фонів 

(продовження) 

 2   1 

Практичне 

заняття 2 

ПР№2. ПР№2 Макет 

автоматизированого робочого 

місця інженера-дослідника 

  2  2 

Самостійна  

робота 4 

Підготовка до лабораторного та 

практичного занять 
   10 1 

5 

Лекція 5 

Тема 2. Віртуальні прилади та їх 

використання в агроінженерних 

дослідженнях (продовження) 

2     

Лабораторне 

заняття 5 

ЛР№3. Складання структурних  

схем вимірювальних приладів 
 2   1 

Самостійна 

робота 5 

Підготовка до лабораторного та 

практичного занять 
   10 2 

6 Лекція 6 

Тема 2. Віртуальні прилади та їх 

використання в агроінженерних 

дослідженнях (продовження) 

2     
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№ 

тиж

-ня 

Вид заняття 

Тема заняття 

або завдання на самостійну 

роботу 

Кількість 

годин 
балів 

лк лаб. пр. СРС 

Лабораторне 

заняття 6 

ЛР№3. Складання структурних  

схем вимірювальних приладів 

(продовження) 

 2   2 

Практичне 

заняття 3 

ПР№3. Методика написання звіту з 

науково-дослідної роботи   2  2 

Самостійна 

робота 6 

Підготовка до лабораторного та 

практичного занять 
   10 2 

7, 8 

Самостійна 

робота 7 
Підготовка до ПМК-1    8  

Самостійна 

робота 8  

ПМК 1 
Підсумковий контроль за 

змістовний модуль 1 
    10 

Всього за змістовий модуль 1 – 98 год. 12 12 6 68 35 

Змістовий модуль 2. Представлення результатів наукових досліджень 

9 

Лекція 9 
Тема 3. Апробація результатів 

наукових досліджень 
2     

Лабораторне 

заняття 7 

ЛР№4. Складання бази даних 

літературних джерел 
 2   4 

Самостійна 

робота 9 

Підготовка до лабораторного 

заняття 
   10 3 

10 

Лекція 10 

Тема 3. Апробація результатів 

наукових досліджень 

(продовження) 

2     

Лабораторне 

заняття 8 

ЛР№5. Складання бази даних 

патентів  2   1 

Практичне 

заняття 4 

ПР№4. Написання статті до 

фахового журналу України   2  4 

Самостійна 

робота 10 

Підготовка до лабораторного та 

практичного занять 
   10 1 

11 

Лекція 11 

Тема 3. Апробація результатів 

наукових досліджень 

(продовження) 

2     

Лабораторне 

заняття 9 

ЛР№5. Складання бази даних 

патентів (продовження) 
 2   1 

Самостійна 

робота 11 

Підготовка до лабораторного 

заняття 
   10 3 

12 

Лекція 12 
Тема 4. Методика написання 

кваліфікаційної роботи 
2     

Лабораторне 

заняття 10 

ЛР№5. Складання бази даних 

патентів (продовження) 
 2   1 

Практична 

робота 5 

ПР№5. Структура статті до 

журналу, що індексується у 

науково-метричних базах  

  2  1 
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№ 

тиж

-ня 

Вид заняття 

Тема заняття 

або завдання на самостійну 

роботу 

Кількість 

годин 
балів 

лк лаб. пр. СРС 

Самостійна 

робота 12 

Підготовка до лабораторного та 

практичного занять 
   10 2 

13 

Лекція 13 

Тема 4. Методика написання 

кваліфікаційної роботи 

(продовження) 

2     

Лабораторне 

заняття 11 

ЛР№5. Складання бази даних 

патентів (продовження)/ 
 2   2 

Самостійна 

робота 12 

Підготовка до лабораторного 

заняття 
   10 1 

14, 15 

Самостійна 

робота 14 
Підготовка до ПМК-2    8  

Самостійна 

робота 15 

ПМК 2 
Підсумковий контроль за 

змістовний модуль 2     10 

Всього за змістовий модуль 2 – 82 год. 10 10 4 58 35 

Екзамен  30 

Всього з навчальної дисципліни – 98 + 82 = 180  год. 100 

 

 

5  ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ПІДСУМКОВИЙ    

     МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ (ПМК) 

 

ПМК №1 
 1. У чому полягає основне призначення науки? 

 2. Чим обумовлена складність формулювання наукової ідеї та гіпотези? За  

     яких умов гіпотеза стає науковим законом? 

 3. Чим обумовлена складність сільськогосподарської науки?  

 4. Розкрийте суть законів автотрофності і повернення. 

 5. Який зв'язок між законами рівнозначності (незамінності) і взаємодії  

      природних факторів? 

 6. Розкрийте зачинення для здійснення правильної організації наукової  

     діяльності знання законів мінімуму-максимуму і інших.  

 7. Назвіть особливості функціонування сільськогосподарської техніки і  

     охарактеризуйте їх вплив розвиток дослідницької діяльності науковців.  

 8. У чому полягає суть стратегії наукових досліджень? Назвіть основні її 

      етапи. 

 9. Суть методики роботи із літературними джерелами. 

 10. Для чого потрібен особистий архів науковця? 

 11. Охарактеризуйте дві основні групи методів наукового дослідження 

 12. У чому полягає відміна між методологією і методикою? 

 13. Розкрийте суть поняття мета дослідження. 
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 7. Які бувають форми наукових гіпотез, у чому полягає  різниця між ними? 

 14. Що таке предмет і об’єкт дослідження? 

 15. Назвіть основні етапи програми і методики дослідження. 

 16. У чому полягає різниця між програмою і календарним планом наукових  

       робіт? 

 17. Що таке модель фізичного явища? Назвіть її різновиди і вимоги до них. 

 18. У чому полягає різниця між тотожністю і подібністю? 

 19. Які задачі можна вирішувати з допомогою моделей? 

 20. Охарактеризуйте відомі способи моделювання. 

 21. Поясніть різницю між повно, неповною та наближеною подібностями 

      природних явищ. 

 22. У чому полягає суть першої теореми подібності? 

 23. Назвіть практичну значущість другої теореми подібності. 

 24. Поясніть суть третьої теореми подібності природних явищ. 

 25. Опишіть алгоритм моделювання із застосуванням теорії і критеріїв     

     подібності. 

 26. Яку інформацію і користь надає досліднику функціональна модель? 

 27. У чому полягає значущість статичних моделей фізичних явищ? 

 28. Викладіть алгоритм визначення амплітудних і фазових частотних  

       характеристик функціонування тієї чи іншої динамічної системи. 

 29. Яка особливість ідеальних АЧХ і ФЧХ слідкуючих динамічних систем? 

       Чому їх доцільно і ефективно використовувати при вивченні характеру 

 30.  руху динамічних систем? 

 31. Назвіть переваги і недоліки регресивних моделей функціонування    

       динамічних систем. 

 32. Складіть загальну схему організації і планування експерименту. 

 33. Назвіть основі вимоги, які висуваються до факторів планування  

       експерименту.  

 34. Поясніть, у якому випадку виникає потреба переходу від лінійного         

       плану планування експерименту до нелінійного. 

 35. Яка роль поверхонь відгуку у процесі математичного дослідження із 

        застосуванням регресійних моделей.  

 36. Охарактеризуйте особливості отримання і використання регресійних 

        критеріальних рівнянь у математичному моделюванні. 

 37. Назвіть суть, переваги і недоліки лінійного моделювання. 

 38. Назвіть найбільш відомі і розповсюджені методи перевірки   

       математичних моделей на адекватність. У чому полягає необхідність 

       проведення такого етапу дослідницьких робіт? 

  

ПМК №2 

 1. Назвіть призначення вимірювально-реєстраційної системи у  
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     дослідницькій діяльності. 

 2. Що таке абсолютна і відносна похибки та чутливість вимірювального  

     приладу? 

 3. Назвіть типи датчиків вимірювань. 

 4. Що таке нестаціонарний випадковий процес за математичним  

     очікуванням? 

 5. Розкрийте природу нестаціонарного випадкового процесу за дисперсією. 

 6. Що таке ергодичний випадковий процес і які у нього переваги перед       

     неергодичним? 

 7. Що означає вираз «репрезентативна реалізація»? 

 8. Як визначити тривалість реєстрування випадкового процесу? 

 9. Як встановити інтервал квантування неперервного випадкового процесу? 

 10. Як визначити потрібний об’єм даних реєстрування випадкового  

      процесу? 

 11. Суть методики оцінювання похибки опосередкованих вимірювань. 

 12. Що таке гранична похибка засобу вимірювання? 

 13. Як записуються результати будь-якого однократного та багатократного 

       вимірювань? 

 14. Як використовувати критерій Ірвіна для перевірки дослідних даних на 

      «сумнівність»? 

 15. Розкажіть суть методики остаціонарювання масиву дослідних даних за 

      середньою значиною. 

 16. Як перевірити нуль-гіпотезу про рівність/нерівність двох середніх  

       значин двох випадкових процесів? 

 17. У чому полягає суть методики застосування найменшої істотної різниці 

     для порівняння двох середніх значин випадкових процесів? 

 18. У чому полягає некоректність застосування похибки вибіркової  

       середньої значини для установлення точності досліду? 

 19. Як порівнювати між собою дві дисперсії двох випадкових процесів? 

 20. Розкажіть про особливості методики порівняння трьох і більше  

       дисперсій між собою. 

 21. Для яких випадкових процесів коефіцієнт варіації не носить фізичного 

      смислу, а тому не може застосовуватися при аналізі? 

 22. Для чого досліднику потрібні довірчий інтервал і довірча ймовірність? 

 23. Яку інформація про випадковий процес дає кореляційна функція? У 

        яких одиницях вона вимірюється? 

 24. Чим нормована кореляційна функція відрізняється від ненормованої? 

 25. На що вказує точка перетину кореляційної функції із віссю абсцис? 

 26. Як за виглядом кореляційної функції визначити наявність прихованої 

        складової у випадковому процесі? 

 27. Яку інформацію несе декремент затухання кореляційної функції? 

 15. Як з допомогою кореляційної функції порівняти частотний склад двох 

        випадкових процесів? 

 28. Як з допомогою кореляційної функції перевірити випадковий процес на 

       стаціонарність? 
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 29. Яку додаткову інформацію щодо внутрішньої природи випадкового         

       процесу дає спектральна щільність? У яких одиницях вона вимірюється? 

 30. Назвіть основні характеристики спектральної щільності? 

 31. Чому спектральна щільність не може бути від’ємною? 

 32. Яку інформацію досліднику дає взаємна кореляційна функція? 

 33. Як з допомогою взаємної кореляційної функції визначити фазу між  

       двома випадковими процесами? 

 34. На що вказує коефіцієнт детермінації? 

 35. У чому полягає суть методики визначення характеру зв’язку між  

       функцією і аргументом: лінійна чи нелінійна? 

 36. Що таке індекс детермінації? 

 37. Суть методики аналізу кривих за відсутності у них оптимуму. 

 38. Для чого у дослідженнях використовується дисперсійний аналіз?  

       Розкажіть методику його застосування. 

 39. У чому полягає суть коефіцієнтів технічного рівня і технічної   

       конкурентоспроможності нової техніки? 

 40. Яку роль відіграє нормувальна функція у методі короткострокового  

       прогнозування ефективності технічного рішення? 

 41. Розкажіть методику оцінки ефективності техніко-технологічного  

        рішення з допомогою методу «прямокутної піраміди». 

 42. Для чого призначена експлуатаційно-технологічна оцінка техніки? 

 43. Що таке хронографія технологічного процесу? Як вона проводиться? 

 44. Які параметри фіксуються спостерігачем у процесі експлуатаційно- 

       технологічної оцінки техніки? 

 45. Назвіть основі оціночні параметри експлуатаційно-технологічної оцінки 

       випробовуваної техніки. 

 46. Які складові сукупних витрат обумовлюють їх зменшення, а які   

       небажане збільшення? 

 47. Як розрахувати річний економічний ефект і питомі витрати праці від 

        застосування нового технічного рішення (комбайну, МТА тощо). 

 48. Розкажіть, які функції виконують наукові публікації? 

 49. З якою метою у статті проставляється індекс УДК? Для чого він  

       потрібен  і як його визначити? 

 50. Наявність яких рубрик бажана у науковій статті? 

 51. З якою метою у науковій статті подається анотація та ключові слова? 

 52. Розкрийте приблизну структуру інформативного реферату, для чого він 

       потрібен і коли вживається? 

 53. Як має бути побудована доповідь на науковій конференції? 

 54. Якою має бути структура звіту про наукові дослідження? 

 55. Для чого проводиться патентний пошук? 
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