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1 Анотація курсу та Веб-сайт його розміщення 
Дисципліна «Наукові комунікації» покликана дати знання про форми та методи 

комунікації в науці - як виду взаємин, спілкування вчених та інших агентів наукової 
діяльності. Оскільки основною метою науки є одержання наукового знання, комунікацію 
вчених можна розуміти як одну з умов створення нового знання. Однак, беручи до уваги те, 
що знання як об'єкт досліджень досить складно ідентифікувати, комунікацію доцільно 
розглядати в процесі руху інформації в науці. Операційним критерієм при виділенні 
комунікаційної підсистеми із цілісної науково-інформаційної системи є взаємодія вчених, 
яка набуває різноманітних форм: спілкування для одержання інформації, співробітництво в 
дослідженні, співавторство, взаємини науковців при передаванні інформації. 

Комунікація в науці є цілісною системою, різні компоненти якої (формальні, 
неформальні, усні, письмові, між окремими особами, масові і таке інше) тісно пов'язані між 
собою. Отже, комунікативна система науки постійно поповнюється новими засобами. Для 
характеристики комунікацій у науковому співтоваристві використовується певний набір 
понять: «формальна та неформальна комунікація», «усна та письмова комунікація», 
«безпосередня та опосередкована комунікація», «запланована та спонтанна комунікація», а 
також стосовно засобів комунікації - поняття «первинна та вторинна інформація». 

Тобто, дисципліна «Наукові комунікації» розкриває механізми самоорганізації 
наукового співтовариства. Ці механізми виробляються спонтанно, незалежно від 
усвідомлюваних цілей, намірів та мотивів того чи іншого дослідника. Кожна наукова 
дисципліна не засновується єдиним актом якогось фундатора, а створюється дією низки 
факторів та умов, як інтелектуальних, так і соціальних, що діють всередині самої науки або 
віддзеркалюють взаємини науки та суспільства, тобто складається в процесі формування 
наукових комунікацій між ученими. 

Веб-сайт курсу ЬИр://пірЛ5аШ.егіи.иа/дгагіе/герог1:/дгагіег/іпгіех.рЬр9ігі= 167 
Примітка - для входу на портал потрібен логін і пароль. 

2 Мета викладання дисципліни 
Мета навчальної дисципліни НК полягає у формуванні знань про організацію 

наукового процесу та отримання практичних навичок проведення наукових досліджень щодо 
визначення перспективного розвитку техніко-технологічного забезпечення тваринництва на 
основі моделювання. 

3 Завдання вивчення дисципліни 
Завданнями дисципліни є: 

- вивчення основ організації і проведення наукового процесу; 
- отримання наукового результату та впровадження результатів наукових досліджень при 

виробництві продукції тваринництва. 

4 Результати навчання (з урахуванням зоґі $кіП$) 
Інтегральна компетентність 
Здатність розв'язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі наукових 

досліджень в агропромисловому виробництві (у наукових комунікаціях) , що передбачає застосування 
певних знань та вмінь, технологічних методів та прийомів (науки з механізації виробничих процесів в 
тваринництві) і характеризується комплексністю та невизначеністю умов. 

Загальні компетентності: 
Знання та розуміння предметної області (наукові комунікації) та розуміння професії: 

- знати основні принципи організації та проведення наукових досліджень в галузі механізації 
технологічних процесів у тваринництві; 

- знати структуру основних письмових форм наукової комунікації. 
Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях: 
- знати методологію оптимізації параметрів механізованих технологічних процесів в галузі 

http://nip.tsatu.edu.ua/grade/report/grader/index.php?id=167
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тваринництва; 
- знати критерії оцінки і обґрунтування технологічних рішень та засобів механізації виробничих 

процесів у тваринництві. 
Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 
Фахові компетентності 
Здатність розробляти методики проведення наукових досліджень. 
Здатність проводити теоретичний аналіз стану проблеми. 
Здатність виявляти та уникати технічних протиріч. 
Здатність розробляти технічне завдання на розробку технологічного обладнання. 
Здатність оформлювати наукові статті, патенти на корисні моделі тощо. 
Здатність прогнозувати розвиток галузі та основних напрямів її механізації 
Здатність вибирати і застосовувати у виробництві енерго- та ресурсозберігаючі 

технології. 
8оП $кі11$: 
- комунікативні навички: письмове, вербальне й невербальне спілкування; уміння 

грамотно спілкуватися по е-таіі; вести суперечки і відстоювати свою позицію, спілкування в 
конфліктній ситуації; навички створення, керування й побудови відносин у команді; 

- уміння виступати привселюдно: навички, необхідні для виступів на публіці; 
проводити презентації; 

- керування часом: уміння справлятися із завданнями вчасно, не відчуваючи 
дискомфорту; 

- гнучкість і адаптивність: гнучкість, адаптивність і здатність мінятися; уміння 
аналізувати ситуацію, орієнтування на вирішення проблем; 

- лідерські якості: уміння спокійно працювати в напруженому середовищі; уміння 
ухвалювати рішення; уміння встановлювати мету, планувати; 

- особисті якості: креативне й критичне мислення; етичність, чесність, терпіння, повага 
до оточуючих. 

5 Пререквізити (Р^е^е^иІ8Ііе) 
Дисципліни, що містять знання, уміння й навички, необхідні для освоєння дисципліни 

НК: «Вища математика», «Фізика», «Сільськогосподарські машини», «Машини, обладнання 
та їх використання в тваринництві», «Інженерна механіка», «Нарисна геометрія та 
комп'ютерна графіка», «Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання», 
«Моделювання технологічних процесів в АПК», «Методи наукових досліджень». 

6 Постреквізити (Ро8І^е^иІ8ІІе) 
Дисципліни, для вивчення яких потрібні знання, уміння й навички, що здобуваються по 

завершенню вивчення дисципліни НК: «Прикладні комп'ютерні технології», «Експлуатація 
машин та обладнання», «Технічний сервіс в АПК», «Транспортні процеси в АПК», 
«Обґрунтування технологічних процесів в АПК», «Машиновикористання техніки в 
тваринництві». 

7 Інформація про викладача 
Болтянський Борис Володимирович, к.т.н., доцент кафедри ТСС АПК 
Ьогу5.ЬоІ!іап5куі@І5а1и.еди.иа 
Консультації щотижня: понеділок 15.30-17.00. 
Галузь наукових інтересів: 
- енрего- та ресурсозберігаючі технології у тваринництві; 
- новітні механізовані технології кормоприготування; 
- ЬЦр://^^^.І5а1и.еди.иа/І5Ц/реор1е/Ьо11іап5куі-Ьогу5-уо1одутугоуусЬ/ 

8 Структура курсу та форма контролю знань 
У структурі курсу вказані перелік тем, тривалість занять (курсу), форма контролю та 
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оцінювання по кожній складовій освітнього процесу і графік підсумкового модульного 
контролю. 

Номер 
тижня Вид занять 

Тема заняття 
або завдання на 

самостійну роботу 

Кількість 
Номер 
тижня Вид занять 

Тема заняття 
або завдання на 

самостійну роботу 
годин 

балів 
Номер 
тижня Вид занять 

Тема заняття 
або завдання на 

самостійну роботу лк лаб. сем. 
( п р. ) СРС 

балів 

Змістовий модуль 1. Основні положення наукових комунікацій 

1 

Лекція 1 
Тема 1. Комунікації: види 
і стратегії побудови 2 - - - -

1 Практичне 
заняття 1 

Проведення аналізу та 
визначення недоліків 
функціонування 
технологічних процесів. 
Початок. 

- - 2 - -1 

Самостійна 
робота 1 

Підготовка до практичної 
роботи 1 - - - 4 3 

2 

Практичне 
заняття 1 

Проведення аналізу та 
визначення недоліків 
функціонування 
технологічних процесів. 
Завершення. 

- - 2 - 6 
2 

Самостійна 
робота 2 

Підготовка до практичної 
роботи 1 - - - 4 3,5 

3 

Лекція 2 Тема 2. Наукові 
комунікації 2 - - - -

3 Практичне 
заняття 2 

Постановка наукового 
завдання на основі 
інформаційних 
досліджень. Початок. 

- - 2 - -3 

Самостійна 
робота 3 

Підготовка до практичної 
роботи 2 - - - 3 3 

4 

Практичне 
заняття 2 

Постановка наукового 
завдання на основі 
інформаційних 
досліджень. Завершення. 

- - 2 - 7 
4 

Самостійна 
робота 4 

Підготовка до практичної 
роботи 2 - - - 3 3,5 

5 

Лекція 3 Тема 3. Винахідни-цькі 
завдання 2 - - - -

5 Практичне 
заняття 3 

Методологія та методи 
наукового дослідження. 
Початок. 

- - 2 - -5 

Самостійна 
робота 5 

Підготовка до практичної 
роботи 3 - - - 3 3,5 
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6 

Практичне 
заняття 3 

Методологія та методи 
наукового дослідження. 
Завершення. 

- - 2 - 7 

Самостійна 
робота 6 

Підготовка до практичної 
роботи 3 - - - 3 3,5 

Самостійна 
робота 7 Підготовка до ПМК 1 - - - 3 -

7, 8 7, 8 

ПМК 1 Підсумковий контроль за 
змістовий модуль 1 - - - - 10 

Всього за змістовий модуль 1 - 41 год. 6 - 12 23 50 
Змістовий модуль 2. Письмові форми наукових комунікацій. 

Лекція 4 Тема 4. Письмові форми 
наукової комунікації 2 - - - -

9 
Практичне 
заняття 4 

Моделювання 
технологічних процесів у 
тваринництві. 

- - 2 - 5 

Самостійна 
робота 8 

Підготовка до практичної 
роботи 8 - - - 4 3 

10 

Практичне 
заняття 5 

Моделювання процесів 
приготування кормів. 

- - 2 - -

Самостійна 
робота 9 

Підготовка до практичної 
роботи 5 - - - 4 2,5 

Лекція 5 Тема 5. Інноваційна 
діяльність 2 - - - -

11 Практичне 
заняття 5 

Моделювання процесів 
заготівлі кормів. - - 2 - 5 

Самостійна 
робота 10 

Підготовка до практичної 
роботи 5 - - - 5 3 

12 

Практичне 
заняття 6 

Письмові форми наукової 
комунікації. 
Пчаток. 

- - 2 - -

Самостійна 
робота 11 

Підготовка до практичної 
роботи 6 - - - 5 2,5 

Лекція 6 
Тема 6. Інноваційно-
технологічні центри 2 - - - -

13 Практичне 
заняття 6 

Письмові форми наукової 
комунікації. 
Завршення. 

- - 2 - 5 

Самостійна 
робота 12 

Підготовка до практичної 
роботи 6 - - - 5 3 
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14, 15 

Самостійна 
робота 15 Підготовка до ПМК 2 - - - 10 -

14, 15 

ПМК 2 Підсумковий контроль за 
змістовий модуль 2 - - - - 10 

Всього за змістовий модуль 2 - 49 год. 6 - 10 33 50 

Залік -

Всього з навчальної дисципліни - 90 год. 100 

Поточний контроль успішності здобувачів ВО - проводиться на поточних заняттях 
відповідно до розкладу у вигляді усного контролю, тестового контролю або розв'язування 
проблемних ситуацій тощо. 

Підсумковий модульний контроль здійснюється відповідно до модульної освітньої 
програми, академічного календаря і затверджених навчальних програм з дисципліни, 
розроблених на основі ОПП (ОНП) спеціальності у формі тестування. 

Основні вимоги до контролю знань наведені у Положенні про оцінювання знань 
здобувачів ВО ТДАТУ ЬЦр://^^^.І5а1и.еди.иа/пшс/^р-С0п1еп1/ирІ0ад5/5І1Є5/52/р0І02Ьеппуа 
рго_оІ5Іпуиуаппуа_2пап_5Іидеп1іу_1да1и_2016-2.рдГ. 

9 Методи та форми навчання викладання 
Лекції (проблемні й оглядові), робота з малими групами, опитування, завдання, 

практичні заняття, форуми. Для забезпечення цього процесу для студентів підготовлені різні 
матеріали такі як: роздаткові матеріали; презентації; озвучені відео файли; заняття із 
застосуванням телекомунікаційної техніки; дослідницькі методи; робота в Іпіетеї аудиторіях 
- електронні лекції, семінари, практичні роботи, дистанційні консультації тощо. 

10 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; 
- не займатися сторонніми справами на заняттях; 
- приймати активну участь у науково-дослідній роботі здобувачів ВО; 
- вимикати мобільний телефон під час занять і під час проведення контролю знань; 
- вчасно виконувати і здавати завдання для самостійної роботи; 
- відпрацьовувати пропущені заняття; 
- дотримуватись академічної доброчесності. 

11 Шкала оцінок 
Дисципліна НК, оцінюється за 100-бальною шкалою. 
Переведення балів внутрішньої 100-бальної шкали у національну та шкалу ЄКТС 

здійснюється у наступному порядку: 

Шкала 
рейтингу 
ТДАТУ 

Оцінка 
за шкалою 

ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою Шкала 
рейтингу 
ТДАТУ 

Оцінка 
за шкалою 

ЄКТС Екзамен або диференційований залік 

90-100 А 5 (відмінно) 
82-89 в 

http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/polozhennya_pro_otsinyuvannya_znan_studentiv_tdatu_2016-2.pdf


8 
Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного 

Кафедра технічного сервісу та систем в АПК 
Силабус «Наукові комунікації» 2020-2021 н.р. М1 курс АІ. 

75-81 с 
67-74 Б 3 (задовільно) 60-66 Е 3 (задовільно) 

35-59 РХ 2 (незадовільно) 
(з можливістю повторного перескладання) 

0-34 Р 2 (незадовільно) 
(з обов'язковим повторним вивченням курсу) 

12 Рекомендована література та інформаційні ресурси 
Рекомендована література: 

Базова 
1. Михайлов А.И. Научньїе коммуникации и информатика / А.И. Михайлов, А.И. 

Черньїй, Р.С. Гиляровский. - М.: Колос, 1976 - 358 с. 
2. Коммуникация в современной науке.Сборник переводов./ под. ред.. ^.М. Мирского. -

М.: Прогресс, 1978 - 433 с. 
3. Баркова О. В. Формирование ^лектронной библиотеки как направление развития 

научной коммуникации / О.В. Баркова. - Режим доступу: Ьіїр://тотото.пЬиу.цоу.иа/ 
агіісіе8/2005/05Ьоугпк.Ьіш1. 

4. Альтшуллер Г.С. Алгоритм изобретения / Г.С. Альтшуллер. - М.: «Московский 
рабочий», 1969 - 227с. 

Допоміжна 
1. Новак В. Математические принципи нечеткой логики / В. Новак, И. Перфильева, И. 

Мочкрож. - пер с англ. - М.: Физматлит, 2006. - 352с. 
2. Митрофанова О.Д. Язик научной литературьі / О.Д. Митрофанова. - М., 1973. - 14 с.. 
3. Инновационньїй менеджмент. Справочное пособие., М., ЦИСН, 1998. 
4. Зверинцев А.Б. Коммуникационньїй менеджмент / А.Б. Зверинцев. - СПб.: Изд-во 

Буковского, 1995. - 245 с. 
5. Від ідеї до власної справи: Навчальний посібник / А.С. Коноваленко, Л.О. Болтянська, 

Д.М. Трачова та ін. - Мелітополь: ВПЦ «Люкс», 2017. - 278 с. 

Інформаційні ресурси 
1. Навчально-інформаційний портал ТДАТУ Ьіїр: //пір.І8а!и.е^и.иа 
2. Наукова бібліотека ТДАТУ Ьіїр: //тотото .^аїи.егїи.иа/ЬіЬІіоїека/ 
3. Методичний кабінет кафедри ТСС АПК. 
4. Сайт кафедри ТСТТ Ьіїр://тотото .І8а1и.е^и.иа/І8й/ 
5. Іпіегпеї. 

13 Інформаційний пакет дисципліни 
Інформаційний пакет до дисципліни НК розміщений на Веб-сайті курсу 

ЬЦр://пір.ї8а1;и.егіи.иа/дгагіе/герог1/дгагіег/іпгіех.рЬр?М=167, на якому знаходяться робоча 
програма навчальної дисципліни; завдання для самостійної роботи з методичними 
рекомендаціями; питання до заліку (екзамену); література базова та допоміжна; тексти 
лекцій з вказівкою назв тем та планів лекцій у відповідності до календарно-тематичного 
плану; тестові завдання до ПМК. 

http://www.nbuv.gov.ua/%20articles/2005/05bovrnk.html
http://nip.tsatu.edu.ua/
http://www.tsatu.edu.ua/biblioteka/
http://www.tsatu.edu.ua/tstt/

