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Загальний опис навчальної дисципліни 

Метою вивчення 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. 

Завдання дисципліни полягає у ознайомленні здобувача зі стратегію 

організації наукової діяльності; розумінні майбутнім фахівцем ролі різновидів 

моделювання, а також рівня методичної досконалості у становленні дослідника; 

засвоєнні нових методів оброблення і аналізу експериментальних даних; 

розкритті суті сучасних підходів щодо апробації результатів досліджень. 

Дисципліна спрямована на вивчення таких питань: роботи з різними 

датчиками при плануванні та проведенні експерименту; роботи з 

експериментальними даними; обґрунтування технології проведення практичних 

та експериментальних досліджень; розв’язуванням складних спеціалізованих 

задач та практичних проблем 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. 
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Політика курсу. Для забезпечення високої якості знань необхідно 

виконувати наступні умови: не пропускати навчальні заняття й не спізнюватися 

на них; систематично брати активну участь у освітньому процесі; чітко й 

вчасно виконувати навчальні завдання; брати активну участь у науково-

дослідній роботі студентів; виключати мобільний телефон під час занять і під 

час контролю знань; вчасно виконувати і здавати завдання для самостійної 

роботи; відпрацьовувати пропущені заняття; дотримуватись академічної 

доброчесності. 

Орієнтовний перелік тем лекцій 

1. Методи оброблення на аналізу експериментальних даних 

2. Віртуальні прилади та їх використання в агроінженерних дослідженнях 

3. Апробація результатів наукових досліджень 

4. Методика написання кваліфікаційної роботи 

 

Орієнтовний перелік тем практичних занять 

1. Апріорне ранжування факторів 

2. Макет автоматизованого робочого місця інженера-дослідника 

3. Методика написання звіту з науково-дослідної роботи 

4. Написання статті до фахового журналу України 

5. Структура статті до журналу, що індексується у науково-метричних 

базах 

Орієнтовний перелік тем лабораторних занять 
1. Оцінка траєкторних показників руху МТА 

2. Оцінка нерівностей ґрунтово-дорожніх фонів 

3. Складання структурних схем вимірювальних приладів 

4. Складання бази даних літературних джерел 

5. Складання бази даних патентів 

 

Перелік рекомендованої літератури 

1. Надикто В.Т. Методи наукових досліджень: Підручник.  Херсон: 

ОЛДІ-ПЛЮС, 2017. ‒ 268 с. 

2. Надикто В.Т. Методологія наукових досліджень: посібник-практикум 

для виконання лабораторних робіт / В.Т. Надикто, Т.С. Чорна – Мелітополь: 

Люкс, 2020. – 94 с. – URL: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/11401 

3. Надикто В.Т. Методологія наукових досліджень: посібник-практикум 

для виконання практичних робіт / В.Т. Надикто, Т.С. Чорна – Мелітополь: 

Люкс, 2020. – 63 с. – URL: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/11409 

4. Надикто В.Т. Методологія наукових досліджень: посібник-практикум 

для виконання самостійних робіт / В.Т. Надикто, Т.С. Чорна – Мелітополь: 

Люкс, 2020. – 34 с. – URL: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/11414 

Інформаційні ресурси: 

1. Освітній портал ТДАТУ http://op.tsatu.edu.ua 

2. Наукова бібліотека ТДАТУ http://www.tsatu.edu.ua/biblioteka/ 

3. Сайт кафедри http://www.tsatu.edu.ua/mvz/ 

4. Бібліографічна та реферативна база даних https://www.scopus.com/home.uri 
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5. Національна академія агарних наук України  http://www.naan.gov.ua 

6. Сайт ТДАТУ http://www.tsatu.edu.ua/nauka/ 
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