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Загальний опис навчальної дисципліни 

Анотація курсу. Навчальна дисципліна "Методи досліджень процесів та 

узагальнення їх результатів" (МДПУР) охоплює теоретичні і практичні компоненти 

які пов’язують конкретні методи й інструментарій для проведення досліджень 

процесів галузевого машинобудування та їх виконавців для підбору оптимальних 

методів в конкретних умовах професійної діяльності. Тому потрібні фахівці які 

ефективно виконуючи усі види підбору і застосування методології досліджень, 

забезпечать прибуткове функціонування підприємств галузевого машинобудування. 

Метою Мета навчальної дисципліни МДПУР полягає у викладі принципів 

роботи і визначенні можливостей використання інструментальних методів аналізу 

складу, структури і властивостей матеріалів, явищ і процесів в них на різних стадіях 

здобуття, обробки, переробки і експлуатації. Програма курсу побудована таким 

чином, щоб дати можливість ґрунтовно вивчити етапи пошуку, аналізу наукової 

інформації, видам та методам проведення теоретичних і експериментальних 

досліджень і оформлення їх результатів. 

Завдання дисципліни - здобуття і закріплення теоретичних і практичних 

знань в області фізичних і физико-хімічних явищ і процесів, що лежать в основі 

найбільш важливих методів дослідження складу, структури і властивостей 

матеріалів; розуміння принципів пристрою і роботи типових приладів і апаратури, 

використовуваних в даних методах, придбання знань і навиків за оцінкою 

можливостей методів і їх практичному використанню в дослідженні матеріалів 

галузевого машинобудування, процесів і явищ в них. 
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Результати навчання (компетентності) 

Компетентності, які студент набуде в результаті вивчення дисципліни 

Спеціальність 
Загальні 

компетентності (ЗК) 

Спеціальні (фахові) 

компетентності (ФК) 
Результати навчання (РН) 

133 

Галузеве 

машино-

будування 

ЗК1.Здатність 

використовувати 

інформаційні та 

комунікаційні 

технології. 

ЗК3. Здатність до 

пошуку, оброблення 

та аналізу інформації 

з різних джерел. 

ЗК5. Здатність до 

адаптації та дії в 

новій ситуації. 

ЗК6. Здатність 

генерувати нові ідеї 

(креативність). 

ЗК7. Здатність 

виявляти, ставити та 

вирішувати 

проблеми. 

ЗК9. 3датність 

працювати в команді. 

ФК2. Критичне 

осмислення передових 

для галузевого 

машинобудування 

наукових фактів, 

концепцій, теорій, 

принципів та здатність 

їх застосовувати для 

розв'язання складних 

задач галузевого 

машинобудування і 

забезпечення сталого 

розвитку. 
ФК4.Усвідомлення 

перспективних завдань 

сучасного виробництва, 

спрямованих на 

задоволення потреб 

споживачів, володіння 

тенденціями 

інноваційного розвитку 

технологій галузі.  

РН1) Знання і розуміння засад 

технологічних, фундаментальних та 

інженерних наук, що лежать в 

основі галузевого 

машинобудування відповідної 

галузі. 

РН2) Знання та розуміння механіки 

і машинобудування та перспектив 

їхнього розвитку. 

РН4) Здійснювати інженерні 

розрахунки для   вирішення   

складних задач   і практичних 

проблем у галузевому 

машинобудуванні. 

РН6) Відшуковувати потрібну 

наукову і технічну інформацію в 

доступних джерелах, зокрема, 

іноземною мовою, аналізувати і 

оцінювати її. 

 

 

Орієнтовний перелік тем лекцій 

 

1 Основні фізичні величини та методи їх вимірювань. Фізичні величини.  

Система величин. Методи вимірювання фізичних величин: електричних, 

теплових, акустичних і світлових. Метрологія. 

2 Принципи конструювання електровимірювальних приладів. Тензометри  

Основні відомості про тензометричний метод вимірювання деформацій, види 

тензометрів та їх основні характеристики. Магнітоелектричні та електромагнітні 

прилади.  Світлопромені осцилографи. 

3 Люмінесцентний і спектроскопічні методи аналізу. Види люмінесценції. 

Суть та методи люмінесцентного аналізу. Спектроскопія, оптичні спектри, 

спектральний аналіз. Лазерна спектроскопія.  Рентгенівський спектральний аналіз.  

Прилади, що використовуються в спектральному аналізі  

4 Радіометричні і радіоспектроскопічні методи аналізу. Основи радіометрії.  

Біологічна дія радіоактивних випромінювань. Детектори іонізуючих 

випромінювань. Радіографія. Радіоспектроскопія. Ядерний магнітний резонанс. 

5 Загальні принципи і етапи наукових досліджень. Основні поняття та 

визначення. Методи і техніка досліджень. Суть і особливості методик теоретичних 
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та експериментальних досліджень. Методика отримання та обробки одержаної 

інформації. 

6 Методи експериментальних і теоретичних досліджень. Завдання і структура 

теоретичних досліджень. Сучасні методи теоретичних досліджень. Моделювання 

процесів і об’єктів харчової технології. Методологія експериментальних 

досліджень. Розробка плану-програми і методики проведення експерименту. 

Методи обробки й аналізу опитних даних. Регресійний аналіз. Перевірка 

експериментальних даних на адекватність.  

7 Основні принципи та етапи планування експерименту. Повний факторний 

експеримент. Інтерпретація результатів факторного експерименту. Плани другого 

порядку. 

 

Орієнтовний перелік тем лабораторних занять 

 

1. Гравіметричні методи аналізу 

2. Методи вимірювання частоти і швидкості обертання 

3. Мікроскопія 

4. Дослідження адгезійних властивостей сировини за допомогою 

тензометрування 

5. Поляриметрія 

6. Методи і засоби вимірювання температур 

7. Рефрактометричні методи аналізу 

8. Вимірювання в'язкості 

9. Хроматографічні методи аналізу 

 

Орієнтовний перелік тем практичних занять 

 

1. Електронна мікроскопія 

2. Колориметричні і спектрофотометричні методи аналізу 

3. Узагальнення результатів наукових досліджень 

 

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. 
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