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Загальний опис навчальної дисципліни 

Анотація курсу. 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. 

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. 

Метою вивчення дисципліни є формування знань про організацію 

наукового процесу та отримання практичних навичок проведення наукових 

досліджень щодо визначення перспективного розвитку техніко-технологічного 

забезпечення тваринництва на основі моделювання. 

Завдання дисципліни полягає у: вивченні основ організації і проведення 

наукового процесу; отриманні наукового результату та впровадження 

результатів наукових досліджень при виробництві продукції тваринництва.  
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Результати навчання (компетентності) 

Компетентності, які здобувач набуде в результаті вивчення дисципліни 

Спеціальність 
Загальні 

компетентності (ЗК) 

Спеціальні (фахові) 

компетентності (ФК) 
Результати навчання (РН) 

208 

«Агроінженерія» 

ЗК1. Здатність до 

абстрактного ми-

слення, аналізу та 

синтезу. 

ЗК2. Здатність 

застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

ЗК3. Знання та 

розуміння предметної 

області та розуміння 

професійної аспектів 

діяльності. 

ЗК4. Здатність 

приймати обґрун-

товані рішення. 

ЗК5. Здатність 

працювати в команді. 

ЗК6. Здатність 

спілкуватися інозем-

ною мовою. 

ЗК7. Навички 

використання інфор-

маційних і 

комунікаційних 

технологій. 

ФК2. Здатність 

здійснювати наукові та 

прикладні дослідження 

для створення нових та 

удосконалення існуючих 

технологічних систем. 

ФК11. Здатність до 

отримання і аналізу 

інформації щодо 

тенденцій розвитку 

аграрних наук, технологій 

і техніки в 

сільськогосподарському 

виробництві. 

ФК13. Здатність 

використовувати 

нормативно-законодавчу 

базу з метою правового 

захисту об’єктів ін-

телектуальної власності, 

які розробляються та 

знаходяться в 

господарському обігу. 

 

РН1. Володіти комплексом 
необхідних гуманітарних, 
природничо-наукових та професійних 
знань, достатніх для досягнення 
інших результатів навчання, 
визначених освітньою програмою. 

РН7. Планувати наукові та прикладні 

дослідження, обґрунтовувати вибір 

методології і конкретних методів до-

слідження. 

РН8. Створювати фізичні, 

математичні, комп’ютерні моделі для 

вирішування дослідницьких 

проектувальних, організаційних, 

управлінських та технологічних 

задач. 

РН9. Застосовувати спеціалізоване 

програмне забезпечення та сучасні 

інформаційні технології для 

вирішення професійних завдань. 

РН19. Забезпечувати охорону 

інтелектуальної власності. 

Орієнтовний перелік тем лекцій 

1. Комунікації: види і стратегії побудови. 

2. Наукові комунікації. 

3. Винахідницькі завдання. 

4. Письмові форми наукової комунікації. 

5. Інноваційна діяльність. 

6. Інноваційно-технологічні центри. 

 Орієнтовний перелік тем практичних занять 

1. Проведення аналізу та визначення недоліків функціонування 

технологічних процесів. 

2. Постановка наукового завдання на основі інформаційних досліджень. 

3. Методологія та методи наукового дослідження. 

4. Моделювання технологічних процесів у тваринництві. 

5. Моделювання процесів приготування кормів. 

6. Моделювання процесів заготівлі кормів. 

7. Письмові форми наукової комунікації. 

Політика курсу 

✓ Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання. За пропуски 

занять без поважної причини здобувач вищої освіти буде неатестований з даної 

дисципліни. Усі пропущені заняття мають бути відпрацьовані під час 

консультацій або на Освітньому порталі університеті. 

✓ Через об’єктивні причини (наприклад, карантин, хвороба, участь у 

конференції, науковому проекті, міжнародному стажуванні) навчання може 

відбуватись в on-line формі на Освітньому порталі ТДАТУ з використанням  



 


