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ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 

 

Тема: Форми навчання і система наукової підготовки студентів 

інженерної спеціальності 

Мета: Вивчити форми й системи наукової підготовки студентів 

напряму підготовки "Машинобудування" 

Час: 2 год. 

 

1.1 Порядок виконання роботи 

 

- представити викладачу виконане завдання для самопідготовки. 

Умову завдання наведено у п. 1.2; 

- проробити практичну частину; 

- виконати домашнє завдання. 

 

1.2 Завдання для самопідготовки 

 

У процесі підготовки до заняття студент в обов’язковому порядку 

повинен виконати наступні завдання: 

а) вивчити конспект лекцій; 

б) опрацювати рекомендовану літературу; 

в) занести у зошит для практичних робіт такі матеріали: 

1) Як ви розумієте поняття "Учбово-дослідна робота студента" 

і "Науково-дослідна робота студента"? 

2) Розкрийте суть таких понять: реферат, дипломна робота, 

курсова робота, експеримент. 

3) Вкажіть основні завдання науки. 

4) Назвіть основні методи наукових досліджень. 

 

 

 

 



 

 

4 

 

1.3 Практична частина 

 

Кожен сучасний фахівець повинен не тільки мати необхідну суму 

фундаментальних і спеціальних знань, але й опанувати навички творчого 

рішення практичних питань, умінням використати у своїй практичній роботі 

всі те нове, що з'являється в науці й практиці. Всі ці якості виховуються у 

вузі через активну участь студентів у науково-дослідній роботі. 

Принциповою особливістю науково-дослідної роботи у вищій школі є 

її тісний зв'язок з навчальним процесом. Широка участь студентів у науковій 

праці, введення елементів дослідницької діяльності в різні форми навчальних 

занять є найбільш ефективним шляхом подолання протиріччя між масовим 

характером підготовки у вузі й потребами розвитку в кожного студента 

самостійності й ініціативи, індивідуального, професійного почерку й творчих 

здатностей. Наукова творчість стосується і емоційного ладу студента. Такого 

роду діяльність несумісна з пасивністю, інертністю, бездіяльністю або 

байдужістю. Все це підтверджує, що у формуванні дослідника у вузі НДРС 

грає винятково важливу роль, сприяючи виробленню в майбутніх фахівців не 

тільки навичок самостійного пошуку, творчості, але й активної життєвої 

позиції. Процес навчання у вузі усе більше опирається на самостійну, 

близьку до дослідницької, діяльність студента. 

Метою дійсної роботи є розкриття факторів впливу науково-дослідної 

роботи на формування особистості студента, як майбутнього фахівця. 

 

1.3.1 Система й форми навчання студентів науковій праці 

 

Систематична, цілеспрямована й широко розгорнута наукова праця у 

вузах дозволяє використати новітні наукові досягнення в навчальному 

процесі, поліпшувати його організацію, є важливою умовою подальшого 

вдосконалювання всієї системи утворення відповідно до потреб розвитку 

економіки, науки й культури, підготовки кадрів по нових і перспективних 
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напрямках науки й техніки, озброєння майбутніх фахівців сучасними 

загальнонауковими й професійними знаннями. Фахівець, якого сьогодні 

готовлять у вищій школі, повинен перебувати на передньому краї науки. 

Наука й виробництво стають усе більше невіддільні одне від одного. 

Формування в студентів науково-дослідних умінь і навичок, 

необхідних у подальшій практичній роботі, порівняно тривалий процес. У 

вузі це досягається варіюванням методів ведення навчальних занять по 

спеціальних дисциплінах, що є основою для вироблення у студентів навичок 

й умінь дослідника. Як фахівець, що володіє навичками дослідника у своїй 

області, студент може організувати свою працю й працю колективу 

відповідно до завдань. Розглядаючи професіограму сучасного фахівця 

(інженера), слід зазначити, що кваліфікаційна діяльність охоплює вміння й 

навички, що здобуваются інженером при виконанні інженерної, науково-

дослідної, виховної й організаційної роботи (рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1 - Кваліфікаційна модель інженера 

 

Мотивами наукової діяльності студентів виступають розуміння її 

суспільної й особистої значущості, прагнення внести посильний вклад у 

рішення практичних і наукових проблем, прагнення до наукового пошуку, 

допитливість. Більшість студентів сприймають свою участь у дослідницькій 

роботі як підготовку до майбутньої практичної діяльності після закінчення 

вузу. 

Види кваліфікаційної діяльності 

Виробничі функції 

Науково-

дослідна 

Інженерна Виховна Організа-

торська 
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У вузах найпоширеніша система наукової підготовки студентів по 

двох напрямках - учбово-дослідницька робота (УДР) і науково-дослідна 

робота (НДР). Ця система постійно вдосконалюється. Основне завдання УДР 

- прищепити всім студентам стійкі навички самостійної дослідницької 

роботи, ознайомити їх із сучасними методами наукового пізнання, технікою 

фізичного експерименту, з реальними умовами праці в лабораторії, у 

науковому колективі. 

Студенти вчаться користуватися науковим устаткуванням, самостійно 

вести експерименти, застосовувати теоретичні знання на практиці. Програми 

зазначених на рисунку 2 спецкурсів містять перелік знань, умінь, навичок, 

необхідних для формування особистості інженера-дослідника. Для рішення 

цього завдання необхідна сукупність всіх видів навчальних занять і 

позааудиторних форм роботи на основі проблемних методів. 

 

Рисунок 2 - Система наукової підготовки студентів інженерної 

спеціальності по лінії УДР 

 

Так однією із завдань курсу "Введення в інженерну спеціальність" є 

розкриття змісту форм і методів, системи підготовки у вузі, основ методики 

самостійної роботи. У зв'язку із цим значне місце приділяється темі участі 

студентів у науково-дослідній роботі. 

Спецкурси та 

курси учбового 

плану 

Спецсемінари, 

семінарські та 

практичні заняття 

Виробнича 

практика 

Курс  

"Вступ до 

спеціальності" 

Спецкурс 

"Основи наукових 

досліджень" 

Дипломне 

проектування 

Реферати з елементами 

наукового дослідження 

Курсові та творчі роботи 
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У процесі вивчення суспільних і спеціальних дисциплін 

першокурсники знайомлятся із системою науково-дослідної роботи у вузі й 

принципами й методами наукових досліджень. Спецкурс "Основи наукових 

досліджень і патентознавство" вводить студентів у лабораторію наукової 

творчості, знайомить із сучасними методами наукової праці, прищеплює 

дослідницькі навички й уміння. Активність студентів підвищується в процесі 

проходження виробничої практики, де студенти виступають із лекціями й 

доповідями за результатами своїх наукових досліджень. Крім цього, студенти 

готовлять реферати з елементами наукового дослідження, курсові науково-

дослідні роботи й по завершенню навчання в інституті виконують реальні 

дипломні проекти, що включають результати наукових досліджень. 

Навчання студентів науковій праці здійснюється по декількох формах 

(рисунок 3). 

Найпоширеніші у вузах такі форми залучення студентів до наукових 

досліджень як робота в наукових кружках, у студентських проектно-

конструкторських й інших бюро, у проблемних лабораторіях, участь у вико-

нанні держбюджетної й хоздоговорної тематики кафедр, в олімпіадах і 

конкурсах на кращу наукову працю в області природних, технічних і 

гуманітарних наук. Вищий рівень творчої активності студентів проявляється 

там, де вони самостійно ставлять проблему, знаходять шляхи її рішення, 

вибирають із них оптимальний варіант. 

 

1.3.2 Комплексний план організації науково-дослідної роботи 

студентів 

 

Основні вимоги комплексного підходу до організації НДРС 

реалізуються у вузівських планах шляхом введення елементів НДРС у різні 

види навчального процесу: планування НДРС у позаучбовий час, 

установлення тісного взаємозв'язку основних форм НДРС, проведених у 

навчальне й у позаучбовий час, за допомогою використання єдиної теми 
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наукової праці, узгодження наукових напрямків кафедр і лабораторій із 

профілем спеціальностей, по яких вуз готовить фахівців, організації НДРС по 

реальній плановій тематиці вузу, залучення до організації НДРС всіх кафедр 

й використання найрізноманітніших форм роботи для поліпшення 

професійної й творчої підготовки майбутніх фахівців, удосконалювання 

їхнього виховання, обліку специфіки вузу, конкретних вимог до фахівця 

даного профілю. 

 

 

Рисунок 3 - Форми навчання науковій праці в системі НДРС 

 

Навчання науковій роботі на різних рівнях 

Студентський науково-дослідний кружок 

Наукові семінари на кафедрах 

Проблемні групи 

Студентські конструкторські бюро 

Студентські проблемні лабораторії 

Студентські олімпіади 

Школа молодого лектора 

Результати проведеної роботи 

Реферат Наукова 

стаття 

Доповідь на 

конференції 

Повідом-

лення на 

наукову 

тему 

Конкурсна 

наукова 

робота 

Лекція за 

темою 

дослід-

ження 
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У планах по спеціальностях передбачається залучення студентів до 

НДРС на кафедрах загальнонаукових і загальнотехнічних дисциплін, 

причому погоджується тематика цих досліджень із профілем спеціальності. 

Велика увага приділяється узгодженню діяльності кафедр на різних курсах 

для того, щоб у студентів послідовно формувалися навички 

експериментальної роботи, володіння методами й методиками дослідження, 

уміння аналізувати експериментальні дані, оформляти наукову працю В 

завдання дипломних проектів пропонується включати дослідницький розділ, 

а тематику дипломних завдань формувати з обліком планових хоздоговірних 

і держбюджетних НДР вузу. 

З форм, що рекомендують типовим планом, організації НДРС у 

позаучбовий час найбільш широке поширення одержали студентські наукові 

кружки. У них працюють біля половини всіх учасників НДРС, які, 

виконуючи наукову працю у позаучбовий час, продовжують і поглиблюють 

дослідження, початі в навчальному процесі. Це дозволяє раціонально 

використати резерв часу студентів, планований для наукової праці, 

підвищити ефективність і результативність НДРС. Крім того, типовий план 

пропонує широко використати для організації науково-дослідної й проектно-

конструкторської роботи студентів різні студентські об'єднання, 

конструкторські й інші бюро, залучаючи до роботи в них частину добре 

встигаючих студентів молодших курсів і значну частину студентів на 

старших курсах. 

Індивідуальний комплексний план сприяє досягненню органічної 

єдності форм учбово- і науково-дослідної роботи студента. План сприяє 

систематичній науковій праці студента, стимулює його ріст на основі 

поетапного придбання навичок дослідницької діяльності. Перспективний 

план на весь період навчання є також важливим засобом організації 

самостійної роботи студента й джерелом інформації, необхідної для 

керування процесом науково-дослідної підготовки майбутнього фахівця. 
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План дає можливість оцінювати ефективність різних форм наукової 

підготовки фахівця вищої кваліфікації. 

 

1.3.3 Вплив НДРС на формування особистих якостей студента, як 

майбутнього фахівця 

 

Специфічна особливість наукової праці у вищому навчальному 

закладі полягає в тому, що вона, як і вся діяльність вузу в цілому, має 

першочерговою метою забезпечити формування творчо мислячого, всебічно 

підготовленого до практичного життя фахівця. При організації науково-

дослідної роботи у вузах розвиваються ті дослідження, які обумовлені 

змістом підготовки фахівців і збігаються з її профілем. Знайомство із 

сучасною науковою проблематикою розширює кругозір у студентів, 

допомагає їм ясніше представити й зрозуміти перспективи науково-

технічного прогресу, особиста участь у дослідженнях привчає студента до 

самостійності, допомагає йому виробити високу вимогливість до себе, 

цілеспрямованість, зібраність, організованість. Виховання в молоді ор-

ганічної потреби вести творчий пошук - характерна риса сучасного стилю 

підготовки фахівців. 

У цілому можна виділити наступні найважливіші особливості 

наукової діяльності студентів: 

– підпорядкованість цілей наукової діяльності навчальним;  

– основними мотивами її є пізнавальні; 

– вона здійснюється під керівництвом викладачів і наукових 

співробітників; 

– у процесі наукової праці в студентів формується професійна 

самостійність, здатність до творчого рішення практичних завдань із початком 

трудової діяльності; 

– наукова діяльність сприяє розширенню відомостей для успішного  
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рішення студентами професійних, організаторських й інших проблемних 

ситуацій, які можуть виникнути в майбутньому. 

Показником готовності студентів до наукової діяльності є наявність 

умінь самостійного пошуку літературного матеріалу, уміння самостійно 

оцінювати значимість досліджуваного матеріалу, зіставляти, порівнювати, 

аналізувати, проявляти самостійність в узагальненні, висновках роботи, у 

використанні методів наукового пізнання. Участь студентів у науково-

дослідній і проектно-конструкторській роботі, в узагальненні передових 

методів праці й практики кращих підприємств і господарств, розвиває в 

молоді творчий підхід до оволодіння знаннями, озброює її дослідницькими 

навичками, зміцнює віру в силу науки. Органічне сполучення навчальної й 

наукової праці у вищій школі одержує подальший й усе більш широкий 

розвиток. Такий підхід дозволяє кожному студентові тією чи іншою мірою 

взяти участь у творчості. 

Рекомендується розвивати й таку форму творчого змагання між 

студентами, як олімпіада. Олімпіада в значній мірі сприяє оволодінню більше 

глибокими й міцними знаннями, виховання в студентів любові до обраної 

професії, прагнення до постійного розширення кругозору. 

Сприятливий вплив участі студентів у науково-дослідній роботі 

проявляється при виконанні ними курсових і дипломних проектів. Курсові 

проекти здебільшого виконуються по замовленнях промислових і 

сільськогосподарських підприємств і містять дослідницьку частину. 

Результати виконаних реальних дипломних проектів, що містять 

дослідницьку частину, впроваджуються у виробництво. 

Науково-дослідна робота студентів має важливе значення й для 

подальшої підготовки науково-педагогічних кадрів. Студентські наукові 

кружки стали для багатьох учених тим початком, що визначило їхню творчу 

долю. Тому вже зараз виникає необхідність, щоб у процесі НДРС 

здійснювався не тільки підбор, але й спеціалізація й часткова початкова 

підготовка по майбутній спеціальності студентів, діяльність яких по 
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закінченні вузу буде пов'язана з науковою працею. Це буде сприяти 

скороченню періоду адаптації аспірантів і здобувачів. 

Практика показує, що рівень готовності до праці вище, а період 

адаптації до нього менше у випускників тих вузів, у яких студенти залучені в 

проведення наукових досліджень. Період адаптації у випускників вузів, що 

займалися раніше науковою працею, скорочується в 5-6 разів. Особливо 

прискорюється адаптація, якщо тема дипломного проекту пов'язана з місцем 

майбутньої роботи молодого фахівця. Навчальна й наукова діяльність 

студента перебувають у єдності й виступає як засіб кращого освоєння 

майбутньої професійної діяльності, формування необхідних для цих якостей і 

досвіду. 

 

1.4 Послідовність виконання практичної частини 

 

- вивчити види, класифікацію й основні етапи НДР 

- вивчити основні напрямки науково-дослідницької роботи студентів на 

кафедрах напряму ''Машинобудування" 

- вивчити систему й форми наукової підготовки студентів 

- вивчити комплексний план організації НДРС на весь період навчання 

студентів факультету" Інформаційних і комп’ютерних технологій"; 

- вивчити вплив НДРС (науково-дослідної роботи студентів) на 

формування особистих якостей студента як майбутнього фахівця. 

 

1.5 Питання для самоперевірки: 

 

1) Класифікація НДР. 

2) Надайте кваліфікаційну модель інженера. 

3) Які складові системи наукової підготовки студентів інженерної 

спеціальності по лінії УДР ви знаєте? 

4) Наведіть форми навчання науковій праці в системі НДРС. 

5) В чому полягають результати проведеної наукової роботи? 
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6) Комплексний план організації науково-дослідної роботи студентів 

7) Перелічите найважливіші особливості наукової діяльності 

студентів. 

8) Вплив НДРС на формування особистих якостей студента, як 

майбутнього фахівця. 

9) Зазначте які переваги при підготовці майбутнього фахівця грають 

студентські наукові кружки, олімпіади, курсові роботи і проекти? 
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