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Час: 18 год. 

 

1 ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ 

 

- представити викладачу виконане завдання для самопідготовки. 

Умову завдання наведено у п. 1.2; 

- проробити практичну частину; 

- виконати домашнє завдання. 

 

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 матеріали згідно з питаннями 

для спомопідготовки. 

 

3 ОПИС 

 

Модуль 1. Основні визначення та специфіка науково-дослідної роботи 

Лекція № 1 Предмет і задачі дисципліни “Основи наукових 

досліджень” (завдання дисципліни та її вплив на підготовку інженерних 

кадрів по спеціалізації, поняття про науку, основні поняття та визначення 

дисципліни). 

Лекція №2 Специфіка науково-дослідної роботи (особливості 

вивчення переробної галузі, наукова комунікація і наукова школа, основні 

напрямки науково – дослідницької роботи магістрів і аспірантів, 

класифікація науково-дослідних робіт). 

Лекція№3 Методи оцінки функціонування та управління 

технологічними системами переробного підприємства (лінійна модель та 

функціональна схема переробного підприємства, підсистеми переробного 

підприємства, критерії оцінки потоково-технологічних ліній). 
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Модуль 2. Планування, проведення, аналіз та апробація 

експериментальних досліджень 

Лекція №4 Пошук та аналіз накопиченої наукової інформації 

(підсистема інформації про об’єкт дослідження, пошук вторинної 

документної інформації, аналіз наукової літератури). 

Лекція № 5 Методи теоретичних досліджень і прогнозування 

(методологія теоретичних досліджень, економіко-математичне моделювання, 

системний аналіз, еколого-біологічне моделювання, методологічні основи 

прогнозування). 

Лекція № 6 Методи експериментальних досліджень  (методологія 

експериментальних досліджень, розробка плана-програми і методики 

проведення експерименту, методи обробки й аналізу опитних даних, 

регресійний аналіз, перевірка експериментальних даних на адекватність). 

Лекція № 7 Основні принципи та етапи планування експерименту 

(повний факторний експеримент, інтерпретація результатів факторного 

експерименту, плани другого порядку, аналіз лінійної моделі її канонічне 

перетворення, аналіз нелінійної моделі та вивчення поверхні відгуку). 

Лекція № 8 Психологія і технологія наукової творчості (Організація 

творчої діяльності. Робочий день та робоче місце науковця. Технічні засоби 

наукової діяльності. Ділове спілкування. Особистий архів науковця). 

Лекція № 9 Апробація результатів наукових досліджень (наукова 

публікація, поняття, функції, основні види; структура наукового реферату, 

доповідь на науковій конференції, методика написання наукової статті, 

структура звіту про результати наукових досліджень). 

 

Рівень 

Попередні умови 

Модуль 1. Оцінка функціонування поточно-технологічної лінії 

переробного підприємства 

Потребує попередніх знань з дисциплін «Технологічне обладнання 
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переробних і харчових підприємств», «Технологія переробки та зберігання 

с/г продукції», «Вища математика». 

 

Модуль 2. Планування та проведення експерименту. Аналіз та 

апробація результатів наукових досліджень 

Потребує попередніх знань з дисциплін «Теорія вірогідності», 

«Математична статистика», «Вища математика». 

 

Цілі та завдання 

Модуль 1. Оцінка функціонування поточно-технологічної лінії 

переробного підприємства 

Знати: визначення та специфіку науки, особливості підготовки наукових 

кадрів по спеціалізації, поняття: наукознавство, знання, види знань, 

наукова ідея, гіпотеза, закон, судження, думка, науково-дослідницька 

діяльність і її види, види наукової комунікації ті її складові, ознака 

існування наукової школи, методи наукових досліджень, види 

моделей, форми навчання, систему наукової підготовки студентів, 

види представлення функціональних залежностей 

Вміти: складати схеми функціонування підприємства, аналізувати переробне 

підприємство, розбивати на підсистеми та розраховувати основні 

критерії функціонування переробного підприємства, порівнювати 

технологічні лінії переробного підприємства 

 

Модуль 2. Планування та проведення експерименту. Аналіз та 

апробація результатів наукових досліджень  

Знати: етапи збирання інформації, види каталогів та бібліотек, етапи 

вивчення наукових публікацій, види публікацій та їх достовірність, 

групи системоутворюючих факторів їх структура, стадії (підсистеми) 

моделюваня, модель системного прогнозування розвитку технічних 

засобів, критерії конкурентоспроможності, види експерименту, стадії 
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розробки плану-програми експерименту, методи обробки та аналізу 

опитних даних, випадки результатів експерименту, стадії 

регресійного аналізу, порядок перевірки опитних даних на 

адекватність, види та етапи повнофакторного експерименту, 

інтерпретацію результатів повного факторного експерименту, види 

публікацій, структура наукової публікації та доповіді, структура 

написання наукової статті. 

.Вміти:. представляти функціональні залежності в табличному, аналітичному 

і графічному вигляді, апроксимувати функції методом найменших та 

середніх квадратів, працювати з періодичними виданнями, джерелами 

патентами та каталогами, розраховувати середньоарифметичне 

значення, дисперсію, відхилення, середньоквадратичне відхилення, 

довірчий інтервал, перевіряти на наявність грубих похибок, складати 

план-матрицю повного факторного експерименту, визначати 

коефіцієнти моделі, перевіряти отриману модель на адекватність, 

оформляти заявку на видачу патенту на винахід, писати наукову 

статтю. 
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4 СТРУКТУРА ТА ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ 

 

МОДУЛЬ №1 “Методологія науково-дослідницької діяльності ” 

Тема №1 Специфіка науково-дослідної діяльності 

1. Підготовка та атестація науково-педагогічних кадрів (2, 29…30) 

2. Підвищення кваліфікації науково-технічних кадрів (4, 23…27) 

3. Науково-дослідницька діяльність студентів (2, 24…29) 

 

Питання до теми  №1  

1. Назвіть форми наукової підготовки науково-педагогічних кадрів. 

2. Що таке докторантура і аспірантура? 

3. Зміст і характер науково-дослідницької діяльності студентів. 

4. Форми науково-дослідницької діяльності студентів. 

 

Тема №2 Пошук та аналіз накопиченої наукової інформації 

1. Науково-технічна патентна інформація (4, 113…119) 

2. Організація роботи з науковою літературою. (4, 121…130) 

3. Інформаційний аналіз документів (3, 102…106) 

 

Питання до теми  №2 

1. Що таке міжнародна класифікація винаходів? 

2. Яка структура міжнародної класифікації винаходів? 

3. Назвіть методи підвищення ефективності роботи з наукової 

літературою. 

4. Вкажіть відомі правила підвищення швидкості читання. 

5. Назвіть методи інформаційного аналізу документів 

 

Тема №3 Психологія і технологія наукової творчості 

1. Оргтехніка і технічні засоби наукової  діяльності (2, 48…49) 

2.  Ділове спілкування науковця (2, 49…50) 
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3. Ділова розмова по телефону (2, 51…52) 

 

Питання до теми  №3 

1. Якими технічними засобами найчастіше користується науковець? 

2. Види ділового спілкування. 

3. Назвіть основні правила і прийоми ведення ділової розмови. 

4. Вкажіть основні правила і прийоми ефективного ведення 

телефонної ділової розмови 

 

Тема №4 Апробація результатів наукових досліджень 

1. Оформлення схем на кресленнях конструкторської документації (7, 

110…121) 

2. Оформлення текстової частини креслення (7, 123…130) 

3. Організація виконання курсової і дипломної роботи (3, 191…214) 

4. Виробнича перевірка та впровадження результатів наукових 

досліджень 

 

Питання до теми  №4 

1. Зазначте особливості оформлення схем. 

2. Оформлення текстової частини креслення. 

3. Позначення креслень і специфікації. 

4. Загальна схема написання пояснювальної записки. 

5. Вкажіть підготовчі етапи і методику написання курсової і 

дипломної роботи 

6. Етапи впровадження результатів наукової роботи. 

 

МОДУЛЬ № 2 «Етапи і принципи проведення наукових досліджень» 

Тема №5 Загальна методологія наукової творчості 

1.  Метод пізнання - аналогія (4, с.72…73) 

2.  Вибір напрямку наукового дослідження (4, 79…84) 
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3.  Оцінка економічної ефективності теми (4, 84…85) 

 

Питання до теми  № 5 

1. Види аналогій та їх сутність. 

2. Назвіть етапи вибору напрямку та теми наукового дослідження. 

3. Мета та етапи пошукових досліджень. 

4. Яким чином розрахувати на попередньому етапі економічну 

ефективність обраної теми дослідження? 

 

Тема №6 Методи теоретичних досліджень і прогнозування 

1. Основні задачі досліджень області переробки 

сільськогосподарської продукції (5, с.45…46) 

2. Методика здійснення спостереження, опитування і експерименту 

(2,с.97…105) 

3. Застосування комп’ютера в теоретичних дослідженнях (1, 

с.130…138) 

 

Питання до теми  №6 

1. Назвіть основні задачі досліджень області переробки с.г. 

продукції. 

2. Мета, область застосування і типові помилки при проведені 

спостереження. 

3. Мета, область застосування і типові помилки при проведені 

опитування. 

4. Мета, область застосування і типові помилки при проведені 

експерименту. 

5. Вкажіть основні комп’ютерні програми для проведення 

досліджень і сфери їх застосування. 
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Тема № 7 Методи експериментальних досліджень 

1. Методика і задачі пошукових дослідів (6, с.45…49) 

2. Методика, суть і задачі основних досліджень (6, с.64…82) 

3. Приклади вимірювань основних величин під час 

експериментальних досліджень (1, с.153…164) 

 

Питання до теми  №7 

1. Вкажіть область застосування і основні етапи проведення 

пошукових дослідів. 

2. Назвіть основні різновиди та суть основних експериментальних 

досліджень? 

3. Суть методів вимірювання твердості. 

3. Суть методів вимірювання температури. 

3. Суть методів вимірювання мікровеличин. 

3. Методи частотного регулювання приводів 

експериментальних стендів. 

 

Тема №8 Основні принципи та етапи планування експерименту 

1. Планування дослідів (6 ,с.75…78) 

2. Методи графічної обробки результатів вимірювань (4, 291…296) 

3. Методи оцінки випадкових похибок вимірювань  (4, с.277…291) 

 

Питання до теми  №8 

1. Надайте основні етапи планування досліджень 

2. Вкажіть та розкрийте суть методів графічної обробки результатів 

експерименту 

Методи оцінки випадкових похибок вимірювань і сфера їх 

застосування. 
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2. Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-

дослідницької діяльності: Підручник. – 5-те вид. – К.: Знання, 2006. – 

307 с. 

3. Кузнецов И.Н. Научное исследование: Методика проведения и 

оформление. – 2-е изд., перераб и доп. – М.: Издательско-торговая 

корпорация "Дашков и К
0
", 2006. – 460 с. 

4. Крутов В.И., Грушко И.М., Попов В.В., и др. Основы научных  

исследований: Учебн. для тех. вузов. – М.: Высш. шк., 1989. – 400 с.  

5. Василенко П.М., Погорелый Л.В. Основы научных исследований. – К.: 

Выща шк. Головное изд-во, 1985. – 266 с. 

6. Веденяпин Г.В. Общая методика экспериментального исследования и 

обработки опытных данных. – М.: Колос, 1973. – 199 с. 
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научных исследований К.: НАУ, 1999. – 228 с. 

4. Нарынян А.Р., Поздеев В.А. Основы научных исследований.
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