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1 ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

вищої освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма навчання 
(денна або заочна) 

Кількість кредитів – 3  

Галузь знань 

20 «Аграрні науки та 

продовольство» 

(шифр і назва) 

обов’язкова 
(обов’язкова або за вибором студента ) 

Загальна кількість 

годин – 90 годин Спеціальність:  

208 «Агроінженерія» 
(шифр і назва)  

Курс Семестр 

Змістових модулів –2  М1 1-й 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 3 год. 

самостійної роботи 

студента – 3,7 год. 

Ступінь вищої освіти 

«Магістр» 

Вид занять 
Кількість 

годин 

Лекції  12 год. 

Лабораторні 

заняття  
- 

Практичні 

заняття  
22 год. 

Семінарські 

заняття  
- 

Самостійна 

робота 
56 год. 

Форма контролю: 

диференційований залік 

(екзамен або диференційований залік) 
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2 МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Передмова 

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. 

 Мета навчальної дисципліни – формування знань про організацію 

наукового процесу та отримання практичних навичок проведення наукових 

досліджень щодо визначення перспективного розвитку техніко-технологічного 

забезпечення тваринництва на основі моделювання. 

Завданнями дисципліни є вивчення основ організації і проведення 

наукового процесу, отримання наукового результату та впровадження результатів 

наукових досліджень у виробництво продукції тваринництва. 

Результати навчання (з урахуванням soft skills) 

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 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. 
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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. 

Soft skills: 

- комунікативні навички:  письмове, вербальне й невербальне 

спілкування; уміння грамотно спілкуватися по e-mail; 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. 
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3 ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Змістовий модуль 1. Основні положення наукових комунікацій. 

Тема 1.  Комунікації: види і стратегії побудови [1] 

Види комунікацій. Комунікації  в суспільстві. Стратегія комунікації. Наука 

та наукова діяльність. 

Тема 2. Наукові комунікації [2] 

Елементи наукової комунікації. Класифікація наукових комунікацій. 

Система наукових комунікацій и бібліотеки. Світова система наукової комунікації 

як інформаційний простір. 

Тема 3. Винахідницькі завдання [6] 

Вступ. Приклади винахідницьких завдань. Процес винахідницької 

творчості. Рівні складності винахідницьких завдань. Технічні протиріччя. 

 

Змістовий модуль 2. Письмові форми наукових комунікацій. 

 Тема 4. Письмові форми наукової комунікації [2] 

Особливості наукового стилю викладу. Структура статті та звіту про НДР. 

Патенти і ДСТУ. 

Тема 5. Інноваційна діяльність [3] 

Інновація. Види інновацій. Інноваційна діяльність. Венчурний 

інвестиційний фонд. Маркетинг інновацій. 

Тема 6. Інноваційно-технологічні центри [1, 9] 

Технопарк. Науковий парк. Бізнес-інкубатори. 
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4 СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Номер 

тижня 
Вид занять 

Тема заняття 

або завдання на 

самостійну роботу 

Кількість 

годин 

балів 
лк лаб. 

сем. 

(пр.) 
СРС 

Змістовий модуль 1. Основні положення наукових комунікацій 

1 

Лекція 1 

Тема 1. Комунікації: 

види і стратегії 

побудови  

2 - - - - 

Практичне 

заняття 1 

Проведення аналізу 

та визначення 

недоліків 

функціонування 

технологічних 

процесів. Початок.  

- - 2 - - 

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 

Самостійна 

робота 2 

Підготовка до 

практичної роботи 1 
- - - 4 3,5 

3 

Лекція 2 
Тема 2. Наукові 

комунікації 
2 - - - - 

Практичне 

заняття 2 

Постановка 

наукового завдання 

на основі 

інформаційних 

досліджень. 

Початок. 

- - 2 - - 

Самостійна 

робота 3 

Підготовка до 

практичної роботи 2 
- - - 3 3 

4 

Практичне 

заняття 2 

Постановка 

наукового завдання 

на основі 

інформаційних 

досліджень. 

Завершення. 

- - 2 - 7 

Самостійна Підготовка до - - - 3 3,5 
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робота 4 практичної роботи 2 

5 

Лекція 3 
Тема 3. Винахідни-

цькі завдання  
2 - - - - 

Практичне 

заняття 3 

Методологія та 

методи наукового 

дослідження. 

Початок. 

- - 2 - - 

Самостійна 

робота 5 

Підготовка до 

практичної роботи 3 
- - - 3 3,5 

6 

Практичне 

заняття 3 

Методологія та 

методи наукового 

дослідження. 

Завершення.  

- - 2 - 7 

Самостійна 

робота 6 

Підготовка до 

практичної роботи 3 
- - - 3 3,5 

7, 8 

Самостійна 

робота 7 
Підготовка до ПМК 1 - - - 3 - 

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. 

9 

Лекція 4 

Тема 4. Письмові 

форми наукової 

комунікації  

2 - - - - 

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 
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11 

Лекція 5 
Тема 5. Інноваційна 

діяльність  
2 - - - - 

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 

13 

Лекція 6 
Тема 6. Інноваційно-

технологічні центри 
2 - - - - 

Практичне 

заняття 6 

Письмові форми 

наукової 

комунікації. 

Завршення. 

- - 2 - 5 

Самостійна 

робота 12 

Підготовка до 

практичної роботи 6 
- - - 5 3 

14, 15 

Самостійна 

робота 15 
Підготовка до ПМК 2 - - - 10 - 

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 
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5 ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ 

НА ПІДСУМКОВИЙ МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ №1 

 

1. До тлумачення терміну (поняття) «комунікація» не відноситься: 

2. Процес спілкування і передачі інформації між людьми або їх групами у 

вигляді усних і письмових повідомлень, мови рухів тіла і параметрів мови 

називається:  

3. Комунікація зі світом, що знаходиться за межами вашої організації, 

називається:  

4. Комунікації, що предстають як частина виробничо-господарської 

діяльності, називаються:  

5. Процес, за допомогою якого керівники розвивають систему надання 

інформації передачі відомостей великій кількості людей усередині організації і 

окремим індивідуумам і інститутам за її межами, називається:  

6. Процес вивчення створення, передачі і аналізу різних видів повідомлень, 

а також їх інформаційної дії, називається:  

7. Комунікація з іншою людиною називається:  

8. Процес повідомлення інформації за допомогою технічних засобів масової 

комунікації чисельно великим групам людей називається:  

9. Процес передачі політичній інформації, завдяки якому вона циркулює від 

однієї частини політичної системи до іншої і між політичною системою і 

соціальною системою, називається:  

10. Що з нижченаведеного не відноситься до складових комплексу 

маркетингових комунікацій:  

11. Якого виду комунікацій не існує при класифікації її за типом 

використовуваних семіотичних засобів:  

12. Взаємодія суб'єкта і об'єкту, результатом якого є нове знання про світ, 

називається:  

13. Інтуїтивне пояснення явища (процесу) без проміжної аргументації, без 

усвідомлення всієї сукупності зв'язків, на основі яких робиться висновок, 

називається:  

14. Наукове припущення, висунуте для пояснення будь-яких явищ 

(процесів) або причин, які зумовлюють дане слідство, називається:  

15. Розумова операція, за допомогою якої з певної кількості заданих думок 

виводиться інша думка, яка певним чином пов'язана з вихідним, називається:  

16. Учення, система ідей, поглядів, положень, тверджень, направлених на 

тлумачення того або іншого явища, називається:  

17. Система поглядів, теоретичних положень, основних думок щодо об'єкту 

дослідження, які об'єднані певною головною ідеєю, називається:  

18. Подія або явище, яке є основою для виводу або підтвердження, 

називається:  

19. Інтелектуальна творча діяльність, направлена на отримання і 

використання нових знань, називається:  
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20. Наукова і науково-технічна діяльність, направлена на отримання і 

використання знань для практичних цілей, називається:  

21. Спосіб передачі наукової інформації називається:  

22. Особа, для якої призначена інформація і яка певним чином інтерпретує 

її, реагує на неї, називається:  

23. Реакція реципієнта на отримане наукове повідомлення називається:  

24. Наукова комунікація між науковим керівником і дисертантом 

називається:  

25. Наукова комунікація, що пов'язує здобувача з представниками наукової 

школи, називається:  

26. Наукова комунікація, що встановлюється між комунікантом і 

реципієнтом шляхом особистих контактів, зустрічей, бесід, телефонних розмов, 

листування тощо називається:  

27. Наукова комунікація, опосередкована науковим документом, 

побудована на обміні документованою інформацією, називається:  

28. Особисті бесіди, очні наукові дискусії, усні доповіді відносять до: 

29. Наукові конференції, науково-технічні виставки відносять до:  

30. Неформальний творчий колектив дослідників різних поколінь, 

об'єднаних загальною програмою і стилем дослідницької роботи, які діють під 

керівництвом визнаного лідера називається:  

31. Класифікація наукових документів в каталогах бібліотек, створена на 

підставі тематичного ділення основних галузей науки,  називається:  

32. Унікальний номер, що дозволяє ідентифікувати будь-яке серійне 

видання незалежно від того, де  воно видане, на якій мові, на якому носієві,  

називається:  

33. Одним з основних показників значення наукового результату, який 

визначає кількість посилань на ту чи іншу статтю, автора, журнал, установу, 

країну є:  

34. Вчення про правила мислення при створенні теорії науки називається: 

35. Цілісність, яка становить єдність закономірно розташованих і 

взаємопов'язаних частин називається:  

36. Метод дослідження, який передбачає поєднання абстрагованих сторін 

предмета і відображення його як конкретної цілісності; метод вивчення об'єкта у 

його цілісності, у єдиному і взаємному зв'язку його частин, називається:  

37. Процес судження, котрий досягає висновку що при наявному стані знань 

є напевно істинний, але не гарантує його, називається:  

38. Процес виведення висновку що гарантовано слідує, якщо вихідні 

припущення істині та вивід на їх підставі є чинним, називається:  

39. Сукупність прийомів чи операцій практичного або теоретичного 

освоєння дійсності, підпорядкованих вивченню конкретного завдання це:  

40. Система правил використання методів, прийомів та операцій це:  

41.Подібність, схожість у цілому відмінних предметів, явищ за певними 

властивостями, ознаками або відношеннями називається:  
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42. Подання різноманітних характеристик поведінки фізичної чи 

абстрактної системи за допомогою іншої системи називається:  

43. Метод відволікання, який дає змогу переходити від конкретних питань 

до загальних понять і законів розвитку називається:  

44. Метод дослідження предметів у всій різнобічності їх, у якісній 

багатосторонності реального існування на відміну від абстрактного вивчення 

предметів називається:  

45. Вивчення об'єкта дослідження як сукупності елементів, що утворюють 

систему, називається:  

46. Метод, заснований на комбінації образів, матеріальна реалізація яких 

неможлива, називається:  

47. Метод, заснований на тих положеннях, що приймаються як дійсні, що 

приймаються без доказу, з яких на підставі формально-логічних доказів 

виводяться всі останні, називається:  

48. Метод, заснований на створенні системи взаємозв'язаних гіпотез, з яких 

дедуктивним методом виводяться твердження, що безпосередньо зіставляються з 

досвідченими даними, називається:  

49. Метод, заснований на екстраполяції певної математичної структури з 

вивченої області явищ на невивчену, називається:  

50. Кількість рівнів складності винаходів по Альтшуллеру складає: 

51. До якого рівня відносять винаходи із застосуванням нових відкриттів 

52. Що саме покладено у основу винаходу? 

53. Якого рівня складності винаходу можуть бути створені звичайними 

інженерами. 

54. Що означає термін репольний аналіз? 

55. Хто є розробником теорії вирішення інженерних завдань 

56. Результат цілеспрямованого впливу на процес виконання суб’єктом 

розумових операцій з метою отримання найбільш ефективних рішень проблемних 

ситуацій називають: 

57. Властивості зв’язку між двома параметрами системи, при якому зміна 

одного з цих параметрів у необхідному для споживача напрямку викликає 

неприпустиме для споживача зміну іншого параметру називають: 

58. Сукупність елементів, що призначена для виконання визначеної функції 

та утворює при об’єднанні нові властивості, якими не володіють окремі елементи 

з цієї сукупності називають: 

59. Результат взаємодії двох або більшої кількості елементів системи 

називають: 

60. Прояв культури мислення при вирішенні проблеми в будь-якій області 

життя та переважна для суб’єкту тенденція до визначеної  послідовності 

виконання розумових операцій називають: 
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ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ 

НА ПІДСУМКОВИЙ МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ №2 

 

1. Комунікативна якість, що передбачає вміння послідовно, несуперечливо й 

аргументовано оформляти суттєвий зміст, називається: 

2. Назвіть, до якого принципу вирішення протиріч відноситься виконання 

удосконалюваного об’єкту розбірним? 

3. Назвіть, до якого принципу вирішення протиріч відноситься перехід від 

симетричної форми об’єкту до асиметричної? 

4. Назвіть, до якого принципу вирішення протиріч відноситься виконання 

удосконаленого об’єкту багатофункціональним, завдяки чому відпадає 

необхідність в інших об’єктах? 

5. Назвіть, до якого принципу вирішення протиріч відноситься виконання 

удосконаленого об’єкту розміщеним у середині іншого, який в свою чергу 

розміщений всередині третього і т. д. 

6. Назвіть, до якого принципу вирішення протиріч відноситься виконання 

замість дії, що вказана в умовах задачі зворотною дією? 

7. Назвіть, до якого принципу вирішення протиріч відноситься 

удосконалення шляхом того, що об’єкт повинен сам себе обслуговувати, 

виконуючи допоміжні або ремонтні операції? 

8. Назвіть, до якого принципу вирішення протиріч відноситься 

удосконалення шляхом використання явищ, які відбуваються при фазових 

переходах (зміні об’єму, виділенні або поглинанні тепла)? 

9. Назвіть, до якого принципу вирішення протиріч відноситься 

удосконалення шляхом використання теплового розширення (або стиснення)? 

10. Назвіть, до якого принципу вирішення протиріч відноситься 

удосконалення шляхом заміни звичайного середовища інертним або вакуумним? 

11. Логічність, що передбачає адекватне відбиття структури думки й її 

розвитку в значеннєвих зв'язках компонентів мовлення, має назву:  

12. Комунікативна якість, що передбачає однозначність розуміння, 

відсутність розбіжності між означуваним і означаючим, називається:  

13. Комунікативна якість, що передбачає зрозумілість, доступність, 

називається:  

14. Комунікативна якість, що передбачає однозначність розуміння, 

відсутність розбіжності між означуваним і означаючим, називається:  

15. Документ, що засвідчує право інтелектуальної власності, називається:  

16. Загальний обсяг огляду літератури не повинен перевищувати:  

17. Об'єкт дослідження в дисертації – це… 

18. Нове вирішення технічної проблеми (пристрою або способу) це… 

19. Терміну патенту на винахід складає:  

20. Складова дисертації, що розкриває сутність і стан наукової проблеми 

(задачі) та її значущість, підстави і вихідні дані для розроблення теми, 

обґрунтування необхідності проведення дослідження, називається:  
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21. Коротка анотація нових наукових положень (рішень), запропонованих 

здобувачем особисто, це:  

22. Відомості про наукове використання результатів досліджень, це:  

23. Частина вступу, в який вказується, на яких наукових з'їздах, 

конференціях, симпозіумах, нарадах оприлюднено результати досліджень, 

викладені у дисертації:  

24. Сукупність знань, навичок, умінь, формованих у процесі навчання тій 

або іншій дисципліні, а також здатність до виконання якої-небудь діяльності має 

назву:  

25. Результат інвестування в розробку і отримання нового знання, ідеї, що 

раніше не застосовувалася, по оновленню сфер життя людей і подальший процес 

впровадження цього, з фіксованим отриманням додаткової цінності, називається: 

26. Нововведення, якого не було раніше: нове явище, відкриття, винахід, 

новий метод задоволення суспільних потреб і тому подібне, називається:  

27. Для кредитування інноваційної діяльності створюються:  

28. Здатність нового продукту в певний період часу відповідати запитам і 

вимогам ринку і бути вигідно проданим за наявності на ринку пропозицій інших 

аналогічних продуктів, має назву:  

29. На першій стадії життєвого циклу присутності інновацій на ринку 

необхідно:  

30. На стадії зрілості товару на ринку інновацій необхідно:  

31. У інноваційному маркетингу стратегія «зняття вершків» передбачає, що 

32. У інноваційному маркетингу стратегія проникнення на ринок 

передбачає, що:  

33. У інноваційному маркетингу стратегія престижних цін передбачає, що 

34. У інноваційному маркетингу стратегія , заснована на думці споживачів, 

передбачає, що:  

35. Комплекс наукових, технологічних, організаційних, фінансових і 

комерційних заходів, спрямований на комерціалізацію накопичених знань, 

технологій і устаткування 

36. Науково-виробничий комплекс, основною метою якого є впровадження 

нових технологій, має назву: 

37. Організаційно близька технопарку комерційна структура цілком 

орієнтована на сторонніх клієнтів, покликана пожвавлювати малий бізнес 

38. Термін оренди в бізнес-інкубаторах зазвичай складає:  

39. Яка з моделей наукових парків передбачає будівництво нових міст – 

технополісів:  

40. Перші бизнес-инкубаторы з'явилися у:  

41. Що включає в себе система заготівлі кормів. 

42. Наведіть структуру звіту про НДР. 

43. Що повинен включати зміст основної частини звіту про НДР? 

44. Наведіть структуру технічного завдання. 

45. Що таке бізнес-планування? 

46. Що таке бізнес-план? 
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47. Назвіть основні структурні підрозділи. 

48. Назвіть основні складові маркетингових досліджень. 

49. Наведіть основні ознаки наукового мовлення? 

50. Поясніть термін «Понятійна логічність»? 

51. Що означає термін «Компетенція»? 

52. Термінологічна фразеологія це - ? 

53. Назвіть мету опису? 

54. Наведіть перелік різновидів опису? 

55. Структура статті складається з …? 
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