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Загальний опис навчальної дисципліни 

Анотація курсу. Сьогодні підготовка висококваліфікованих фахівців, 
інтегрованих у світовий науковий простір, здатних вирішувати комплексні 
проблеми будь-якої галузі шляхом дослідницької та інноваційної діяльності, 
спрямованої на отримання нових знань неможлива без знання методології 
наукових досліджень. Саме при вивченні дисципліни «Методологія наукових 
досліджень машинобудівної галузі та організація підготовки дисертаційної 
роботи» здобувачі отримують навички формулювання наукових гіпотез, 
вибору методів їх підтвердження та апробації отриманих результатів. 

Метою викладання дисципліни «Методологія наукових досліджень 
машинобудівної галузі та організація підготовки дисертаційної роботи» є 
розвиток у здобувачів навичок роботи з різними методами обробітку та аналізу 
даних, техніко-економічного оцінювання, а також представлення результатів 
наукової діяльності. 

Завдання навчальної дисципліни полягає у ознайомлені з методикою 
використання різних методів обробітку та аналізу даних, а також їх 
використання за конкретних умов; засвоєнні методики техніко-економічного 
оцінювання інноваційних розробок; формуванні практичних навичок щодо 
отримання, обробки та представлення результатів наукових досліджень. 
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133 «Галузеве 
машинобудування» 

ЗК1. Здатність до 
абстрактного 
мислення, аналізу та 
синтезу. 
ЗК2 Здатність 
проведення 
досліджень на 
відповідному рівні. 
ЗК3. Здатність до 
пошуку, оброблення 
та аналізу інформації з 
різних джерел. 
ЗК4 Здатність до 
генерування нових 
ідей (креативність) та 
відповідних дій в 
умовах нових 
ситуацій. 
ЗК5.Здатність до 
презентації 
результатів власного 
наукового 
дослідження, 
міжнародного 
співробітництва 
захисту власних 
наукових поглядів 
українською та 
іноземними мовами. 
ЗК6. Здатність 
оцінювати та 
забезпечувати якість 
виконуваних робіт. 
ЗК7. Здатність 
розробляти та 
реалізовувати наукові 
проекти і програми в 
галузі 
агропромислового 
комплексу та охорони 
навколишнього 
природного 
середовища 

ФК1. Здатність 
здійснювати наукові та 
прикладні дослідження 
для створення нових та 
удосконалення існуючих 
технологічних систем, 
пошуку оптимальних 
методів їх експлуатації.  
ФК2. Здатність 
застосовувати методи 
теорії подібності та 
аналізу розмірностей, 
математичної 
статистики, теорії 
масового 
обслуговування, 
системного аналізу для 
розв’язування складних 
задач і проблем в 
галузевому 
машинобудуванні. 
ФК3. Здатність 
використовувати сучасні 
методи моделювання 
технологічних процесів і 
систем для створення 
моделей механізованих 
технологічних процесів. 
ФК4. Здатність 
застосовувати сучасні 
інформаційні та 
комп’ютерні технології 
для вирішення наукових 
проблем. 
ФК5. Здатність до 
отримання і аналізу 
інформації щодо 
тенденцій розвитку 
технологій і техніки в 
галузевому 
машинобудуванні. 
ФК6. Здатність 
використовувати сучасні 
принципи, стандарти та 
методи управління 
якістю, забезпечувати 
впровадження у 
виробництво результатів 
дисертаційного 
дослідження. 
ФК8.Здатність 
гарантувати екологічну 
безпеку у галузевому 
машинобудуванні. 
ФК9. Здатність творчо та 
критично мислити, 
застосувати філософські 
знання у процесі 
виконання наукового 

РН1. Володіти комплексом 
необхідних гуманітарних, 
природничо-наукових та 
професійних знань, достатніх для 
презентації результатів наукових 
досліджень державною та 
іноземною мовами. 
РН2. Володіти знаннями в галузі 
сучасного практичного 
патентознавства, національного та 
міжнародного законодавства в сфері 
інтелектуальної власності.  
РН3. Виявляти та вирішувати 
наукові задачі та проблеми у галузі 
галузевого машинобудування. 
Формулювати мету, задачі, об’єкт та 
предмет дослідження. Формувати 
структуру дисертаційного 
дослідження та рубрикацію його 
змістовного наповнення, а також 
представляти.  
РН4. Викладати у закладах вищої 
освіти та розробляти методичне 
забезпечення спеціальних 
дисциплін, що стосуються 
галузевого машинобудування з 
використанням сучасних технологій 
навчання.  
РН5. Уміти проводити критичний 
аналіз, оцінку і синтез нових 
наукових положень та ідей щодо 
галузевого машинобудування.  
РН6. Володіти методологічним 
інструментарієм проведення 
наукових досліджень у галузі 
«Механічна інженерія» зі 
спеціальності «Галузеве 
машинобудування», керуючись 
принципами академічної 
доброчесності та наукової етики.  
РН7. Створювати фізичні, 
математичні, комп’ютерні моделі 
для вирішування дослідницьких, 
проектувальних, організаційних, 
управлінських і технологічних 
задач. 
РН9. Використовувати сучасні 
інформаційні та комунікативні 
технології під час спілкування, 
обміну інформацією, збору, аналізу, 
оброблення, інтерпретації різних 
джерел. 
РН10. Розуміти шляхи 
впровадження результатів наукових 
досліджень з галузевого 
машинобудування у виробництво, 
навчальний процес та науку. 
РН11. Планувати створення 
інноваційних об’єктів та управляти 
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дослідження, оволодіти 
методологією наукового 
пізнання, логікою та 
культурою наукової 
дискусії. 
ФК10.Здатність 
створювати нові знання 
через оригінальні 
дослідження, якість яких 
може бути визнана на 
національному та 
міжнародному рівнях. 
ФК11. Здатність до 
публічного 
представлення і захисту 
наукових результатів, 
публічного виступу на 
вітчизняних та 
міжнародних наукових 
форумах, конференціях і 
семінарах. Здатність 
працювати в 
міжнародному 
науковому просторі, 
розробляти та управляти 
науковими проектами. 
ФК12. Здатність до 
осмислення 
філософсько-
світоглядних засад, 
сучасних тенденцій, 
напрямків і 
закономірностей 
розвитку вітчизняної 
науки в умовах 
глобалізації й 
інтернаціоналізації.. 

ними протягом їх життєвого циклу. 
РН12. Уміти розробляти та 
аналізувати концептуальні моделі 
процесів із застосуванням 
комп’ютерних технологій, 
результати яких ефективно 
використовувати для створення 
інноваційних процесів та 
обладнання. 
РН13. Знати методи пошуку 
іноземних партнерів на науковий 
проект з урахуванням пріоритетних 
напрямів розвитку науки і 
технологій у тому числі при роботі 
над міждисциплінарними й 
інноваційними проектами. 
РН14. Знати принципові положеня 
оформлення запитів на науковий 
проект з урахуванням пріоритетних 
напрямів розвитку науки і 
технологій. 
РН15. Уміти використовувати 
інформаційні технології для 
розробки дослідницьких проектів, 
проведення соціальної експертизи 
процесів і об’єктів дослідницької 
діяльності. РН16. Здійснювати 
ретроспективний аналіз наукового 
доробку у напрямі дослідження в 
галузевому машинобудуванні. 
Проводити критичний аналіз різних 
інформаційних джерел, конкретних 
освітніх, наукових та професійних 
текстів у галузі механічної 
інженерії. РН17. Вміти 
організовувати та здійснювати 
освітньо-наукову діяльність в 
умовах динамічних змін розвитку 
суспільства.  
РН18. Використовувати іноземну 
мову у науковій, освітній, 
інноваційній діяльності та у 
презентації результатів досліджень 
світовій академічній спільноті.  
РН19. Знання коренів енергетичної 
проблеми та підходи до її 
розв’язання; види, джерела та 
фізичні основи функціонування 
об’єктів відновлюваної енергетики в 
аграрному виробництві; 
особливостей розрахунку та 
конструювання основних параметрів 
установок та агрегатів 
біоенергетичних систем в аграрному 
виробництві; особливості 
енергозбереження із використанням 
відновлюваної енергетики. 

 
Орієнтовний перелік тем лекцій 

1. Методи оброблення та аналізу експериментальних даних. 
2. Техніко-економічна оцінка результатів досліджень 




