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ВСТУП 

 

Оволодіння навичками оцінювання нової наукової ідеї, правильно вибрати 

об’єкт і предмет дослідження, організувати виконання науково-дослідної 

роботи та професійно представити її результати широкому загалу, а також 

упровадити результати досліджень – є необхідною складовою професіоналізму 

сучасного фахівця, а тим більше, фахівця-дослідника. Передбачено поглиблене 

вивчення окремих аспектів наукової творчості, а саме  методів емпіричного 

дослідження, методів пізнання, набуття практичних навичок проведення 

наукового дослідження (обґрунтування актуальності вибраної теми, постановки 

мети і конкретних завдань дослідження, визначення об’єкта та предмета 

дослідження, вибір методів проведення експерименту, опис процесу 

дослідження, обговорення результатів дослідження, формулювання висновків), 

техніки написання статей та підготовки доповідей.  

Виконання лабораторних робіт передбачає: здійснення поетапних дій 

щодо збору вторинної інформації, аналізу та написання огляду цих джерел за 

визначеною викладачем тематикою досліджень; виконання експерименту; 

аналізу отриманої первинної інформації і написання висновків.  

Перед початком виконання робіт усі студенти повинні пройти інструктаж 

з техніки безпеки, після чого вони обов'язково розписуються в журналі. 

Експериментальні роботи проводяться під керівництвом викладача та за 

безпосередньої участі навчального майстра. Усі контрольно-вимірювальні 

операції, за винятком тих, що необхідно виконувати на увімкненій машині, 

проводять з вимкненим двигуном машини. 

Кожна лабораторна робота виконується на аркушах форматом А4 

(210х297). Після виконання лабораторного циклу роботи брошурують у звіт, на 

який студенти оформляють титульний аркуш. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати:   

– про  принципи, методи, техніку та технологію наукової творчості;  
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– про наукове вивчення як основну форму наукової роботи  та розвинути 

вміння сучасного науково-теоретичного мислення, за допомогою якого за  

умови цілісного підходу до об’єкта вивчення та його розгляду  у виникненні та 

розвитку намагатися дійти до суті явищ і процесів, що вивчаються;   

– про основні технічні та економічні принципи розробки технологічного 

проекту на науково-дослідну роботу, технічних та економічних принципів 

розробки проекту і впровадження власних наукових розробок. 

– новітні досягнення науки, техніки і технологій та основні проблеми в 

галузі застосування будівельних і дорожніх машин;  

– методи організації досліджень робочих процесів будівельних і дорожніх 

машин; 

– методи наближеного моделювання систем будівельних і дорожніх 

машин, що працюють у звичайних і особливих умовах; 

– сучасні способи дослідження роботи металоконструкцій методами 

фізичного моделювання; 

– методи організації досліджень робочих процесів машин. 

уміти:  

– формувати і розв'язувати завдання, що виникають під час науково- 

дослідної роботи ;  

– оптимально організувати науково-дослідну роботу через ознайомлення 

з принципами побудови науково-технологічного проекту, принципами та 

методами встановлення новизни, достовірності та практичної значущості 

наукових результатів; 

– виконувати практичний розвиток ідеї до стадії розв'язання завдання як 

планового процесу наукового дослідження з використанням різних методів 

пізнання;  

– виконувати практичну організацію виконання наукового дослідження у 

вигляді логічної схеми: обґрунтування актуальності вибраної теми, постановка 

мети і конкретних завдань досліджень, визначення об’єкта і предмета 

досліджень, вибір методів проведення дослідження, опис процесу дослідження, 
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обговорення результатів дослідження, формулювання висновків і оцінювання 

одержаних результатів.  

 – написати наукові праці, підготувати доповіді на науковій конференції 

або на презентації нового виробу; 

– складати заявки на одержування патенту на винохід і корисну модель;  

– виконувати проектувальні й уточнені розрахунки  на ЕОМ; 

– користувати довідкову літературу і нормативну  документацію. 
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1  ПЕРЕЛІК ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

 

Лабораторна робота № 1 

Тема. Загальна схема наукового дослідження. Пошук, накопичення 

та обробка наукової інформації  

Мета роботи: ознайомитися з основними джерелами науково-технічної 

інформації процесів, сформувати загальну схему збору й аналізу наукової 

інформації. Здійснити пошук наукової інформації, систематизувати її, 

оформити у вигляді звіту з посиланнями на використані джерела.  

Короткі теоретичні відомості 

Наукова інформація – це логічна інформація, яка отримується в процесі 

пізнання, адекватно відображає закономірності об'єктивного світу і 

використовується в суспільно-історичній практиці.  

Основні ознаки наукової інформації:  

– вона отримується в процесі пізнання закономірностей об'єктивної дійсності, 

підґрунтям якої є практика, і подається у відповідній формі;  

– це документовані або публічно оголошувані відомості про вітчизняні та 

зарубіжні досягнення науки, техніки, виробництва, отримані в процесі науково-

дослідної, дослідно-конструкторської, виробничої та громадської діяльності.  

Основні джерела науково-технічної інформації.  

1. Монографія – це наукова праця, присвячена глибокому викладу матеріалу в 

конкретній, зазвичай вузькій галузі науки. Це наукова праця одного або 

декількох авторів. Вона має достатньо великий обсяг: не менше 50 сторінок 

тексту. Це наукове видання, що містить повне й вичерпне дослідження якоїсь 

проблеми чи теми.  

2. Збірник – це видання, яке складається з окремих робіт різних авторів, 

присвячених одному напряму, але з різних його галузей. У збірнику 

публікуються закінчені праці з рекомендацією їх використання.  
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3. Періодичні видання – це журнали, бюлетені та інші видання з різних галузей 

науки і техніки. У періодичних виданнях можуть друкуватися праці та їх 

результати. Виклад матеріалу проводиться в популярній, доступній формі. 

4. Спеціальні випуски технічних видань – це документи інформаційного, 

рекламного плану, аналітичні, статистичні дані з проблеми.  

5. Патентно-ліцензійні видання (патентні бюлетні).  

6. Стандарти – це нормативно-технічні документи щодо єдиних вимог до 

продукції, її розробки, виробництва та застосування.  

7. Навчальна література – це підручники, навчальні посібники, навчально-

методична література.  

8. Надруковані документи – це дисертації, звіти про науково-дослідну роботу, 

окремі праці. Це документи для студентів, аспірантів, які займаються науково-

дослідною роботою: планові, звітні документи, статистичні та опубліковані 

доповіді, методичні та інструкційні матеріали.  

9. Науково-інформаційна діяльність – сукупність дій, спрямована на 

задоволення потреб громадян, юридичних осіб і держави, що полягає в її 

збиранні, аналітико-синтетичній обробці, фіксації, зберіганні, пошуку і 

поширенні.  

10. Інформаційні ресурси науково-технічної інформації – це систематизовані 

зібрання науково-технічної літератури і документації, зафіксовані на паперових 

та інших носіях.  

11. Довідково-інформаційний фонд – це сукупність упорядкованих первинних 

документів і довідково-пошукового апарата, призначених для задоволення 

інформаційних потреб.  

12. Довідково-пошуковий апарат – це сукупність упорядкованих вторинних 

документів, створюваних для пошуку першоджерел.  

13. Інформаційні ресурси спільного користування – це сукупність 

інформаційних ресурсів державних органів науково-технічної інформації 

(бібліотека, фірми, організації).  
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14. Аналітико-статистична обробка науково-технічної та практичної 

інформації.  

15. Інформаційний ринок – це система економічних, організаційних і правових 

відносин щодо продажу і купівлі інформаційних ресурсів, технологій, продукції 

та послуг.  

Під час опрацювання інформації її можна поділити на дві групи (рис.1.1). 

 

Рис. 1.1 – Загальна схема збору та аналізу наукової інформації 

 

Первинна інформація – це вихідна інформація, яка є результатом 

безпосередніх експериментальних досліджень, вивчення практичного досвіду 

(це фактичні дані, зібрані дослідником, їх аналіз і перевірка).  
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Вторинна інформація – це результат аналітичної обробки та публікації 

інформації з теми дослідження (це опубліковані документи, огляд інформації з 

теми). Це:  

– інформаційні видання (сигнальна інформація, реферативні журнали, експрес-

інформація, огляди);  

– довідкова література (енциклопедії, словники);  

– каталоги і картотеки;  

під час бібліографічні видання.  

Ця інформація слугує теоретичним та експериментальним підґрунтям, 

основою здійснення наукового дослідження, є доказом наукової 

обґрунтованості роботи її, достовірності та новизни.  

Порядок виконання роботи 

1. Відповідно до визначеного напряму наукового дослідження з використанням 

указаних джерел науково-технічної інформації здійснити пошук наукової 

інформації.  

2. Виписати оброблену інформацію у вигляді бібліографічних описів 

інформаційних джерел.  

Зміст звіту 

1. Назва та мета роботи. 

2. Виписати оброблену інформацію у вигляді бібліографічних описів 

інформаційних джерел (20 – 25 джерел). Оформити їх згідно з ДСТУ 8302:2015 

«Бібліографічні посилання: загальні положення та правила складання»  

3. Сформувати висновки з роботи.  

Контрольні питання 

1. Поняття про наукову інформацію.  

2. Види та ознаки наукової інформації.  

3. Які етапи накопичення наукової інформації?  

6. Які ви знаєте етапи вивчення наукових джерел?  

7. Що ви розумієте під системою опрацювання інформаційних джерел?  

8. Інформаційно-пошукова мова бібліотек УДК, ББК. Дайте характеристику.  
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9. Поняття та види каталогів.  

10. Бібліографічний опис літератури. Які вимоги до оформлення? 

Література: [2, 3, 4]. 

 

 

Лабораторна робота № 2 

Тема. Побудова плану наукового дослідження  

Мета роботи: набуття практичних навичок під час побудови плану ходу 

наукового дослідження з метою проведення експериментальних досліджень. 

Короткі теоретичні відомості 

Для точних наук характерним є органічний зв'язок спостережень та 

експериментів із знаходженням числових значень характеристик 

досліджуваних об'єктів. За образним висловлюванням Д. І. Менделєєва «наука 

починається відтоді, як починають вимірювати».  

Експеримент – це такий метод вивчення об'єкта, за яким дослідник 

активно і цілеспрямовано впливає на нього завдяки створенню штучних умов 

або використанню природних умов, необхідних для виявлення відповідної 

властивості.  

Переваги експериментального вивчення об'єкта порівняно зі 

спостереженням такі:  

а) у процесі експерименту можна вивчати явище «у чистому вигляді», 

звільнившись від побічних чинників, які затінюють основний процес;  

б) в експериментальних умовах можна дослідити властивості об'єктів;  

в) повторюваність експерименту: можна проводити досліди стільки разів, 

скільки це потрібно.  

Експеримент проводять у таких випадках: під час спроби виявлення 

раніше невідомих властивостей об'єкта: під час перевірки правильності 

теоретичних побудов: під час демонстрування явища.  

У науковому дослідженні експеримент і теорія найтісніше 

взаємопов'язані. Усіляке ігнорування експерименту неодмінно призводить до 
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помилок, тому всебічне розгортання експериментальних досліджень являє 

собою один із найважливіших шляхів розвитку сучасної науки.  

Увесь хід наукового дослідження можна приблизно зобразити у вигляді 

логічної схеми: 

1) Обґрунтування актуальності вибраної теми.  

2) Постановка мети і конктрених завдань дослідження.  

3) Визначення об’єкта і предмета дослідження.  

4) Вибір методів (методики) проведення дослідження.  

5) Опис процесу дослідження.  

6) Обґрунтування результатів дослідження.  

7) Формулювання висновків і оцінювання одержаних результатів 

Обґрунтування актуальності вибраної теми – початковий етап будь-

якого дослідження. Стосовно магістерської роботи поняття «актуальність» має 

одну особливість. Магістерська робота є кваліфікаційною працею, і те, як 

магістрант уміє вибирати тему і наскільки правильно він цю тему розуміє й 

оцінює з точки зору своєчасності та соціальної значущості, характеризує його 

наукову зрілість і професійну підготовленість.  

Що ж таке актуальність, або «кому це потрібно?». Чи інакше – «Якій 

галузі виробництва або знань і для чого необхідні запропоновані наукові 

результати?».  

Висвітлення актуальності не повинно бути багатослівним. Досить 

кількома реченнями висловити головне – суть проблеми, з чого й випливає 

актуальність теми. Проблема завжди виникає тоді, коли старе знання вже 

виявило свою неспроможність, а нове ще не набуло розвиненої форми. Отож, 

проблема в науці – це суперечлива ситуація, котра вимагає свого розв'язання. 

Така ситуація найчастіше виникає внаслідок відкриття нових фактів, які явно не 

вкладаються у рамки колишніх теоретичних уявлень, тобто коли жодна з теорій 

не може пояснити щойно виявлені факти.  

Правильна постановка та ясне формулювання нових проблем часом має 

не менше значення, ніж їх розв'язання. По суті, саме вибір проблеми, якщо не 
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цілком, то дуже великою мірою визначає як стратегію дослідження взагалі, так 

і напрям наукового пошуку зокрема. Не випадково вважається, що 

сформулювати наукову проблему – означає показати вміння відокремити 

головне від другорядного, виявити те. що вже відомо і що досі невідомо науці з 

предмета дослідження.  

Від доведення актуальності вибраної теми логічно перейти до 

формулювання мети дослідження, а також вказати конкретні завдання, які 

мають бути розв'язані відповідно до цієї мети. Це звичайно робиться у формі 

перерахування (вивчити…, описати..., встановити…, з'ясувати…, вивести 

формулу... і т. ін.).  

Формулювання названих завдань слід робити якомога ретельніше, 

оскільки опис їх розв'язання становитиме зміст розділів дисертаційної роботи. 

Це важливо також і тому, що назви таких розділів з'являються саме з 

формулювання завдань дослідження. 

Надалі формулюються об'єкт і предмет дослідження. Об'єкт – це процес 

або явище, що породжують проблемну ситуацію і вибрані для вивчення. 

Предмет – це те, що міститься в межах об'єкта. Об'єкт і предмет дослідження як 

категорії наукового процесу співвідносяться між собою як загальне і часткове. 

В об'єкті виділяється та його частина, котра є предметом дослідження. Саме на 

нього і спрямована основна увага науковця (магістранта), саме предмет 

дослідження визначає тему магістерської роботи, що виноситься на титульний 

аркуш як заголовок.  

Дуже важливим етапом наукової праці є вибір методів дослідження –

інструменту отримання фактичного матеріалу і необхідної умови досягнення 

поставленої в роботі мети.  

Опис процесу дослідження – основна частина роботи, де висвітлюються 

методика і техніка дослідження з використанням логічних законів і правил.  

Дуже важливий етап ходу наукового дослідження – обговорення його 

результатів на семінарах кафедри із попереднім оцінюванням теоретичної та 

практичної цінності роботи, що є першим колективним відгуком.  
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Заключним етапом ходу наукового дослідження є висновки, котрі містять 

те нове і суттєве, що становить наукові та практичні результати виконаної 

магістерської роботи.  

Складання плану наукового дослідження 

Від самого початку роботи магістранту треба мати план роботи, хоча б 

попередній, такий, що буде багато разів коригуватися. Робочий план роботи 

допомагає авторові скласти його науковий керівник. До обов'язків наукового 

керівника належить також робота зі складання календарного графіка роботи 

магістранта. Окрім того, науковий керівник рекомендує потрібну літературу, 

довідкові, архівні та статистичні матеріали та інші джерела за темою; 

проводить систематичні, передбачені розкладом бесіди і консультації; оцінює 

зміст виконаної роботи як частинами, так і в цілому. Отже, керівник надає 

наукову і методичну допомогу, систематично контролює виконання роботи, 

вносить необхідні корективи, дає рекомендації стосовно доцільності прийняття 

того чи іншого рішення, а також робить висновок про готовність роботи.  

За весь період роботи над магістерською роботою можуть бути складені 

плани кількох видів. Робочий план починається з розробки теми, тобто задуму 

наукового дослідження. Можливо, що підґрунтям такого задуму буде лише 

гіпотеза, тобто припущення, викладене як на підставі інтуїції (передчуття), так і 

на попередньо розробленій версії (на повідомленні чогось з метою 

попереднього пояснення). Навіть така постановка справи дасть змогу 

систематизувати й упорядкувати всю наступну роботу.  

Попередній робочий план тільки в основних рисах дає характеристику 

предмета дослідження, надалі такий план може і повинен уточнюватися, проте 

основне завдання, котре стоїть перед роботою загалом, повинне змінюватися 

якомога менше.  

Робочий план має довільну форму. Зазвичай, це план-рубрикатор, що 

складається з переліку розташованих у колонку рубрик, об'єднаних 

внутрішньою логікою дослідження цієї теми. Такий план використовується на 
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перших стадіях роботи, даючи змогу ескізно представити досліджувану 

проблему в різних варіантах.  

На пізніших стадіях роботи складають план-проспект, тобто реферативне 

викладення розмішених у логічному порядку питань, за якими надалі буде 

систематизуватися увесь зібраний фактичний матеріал. Доцільність складання 

плану-проспекту визначається тим, що завдяки систематичному включенню 

дедалі нових і нових даних його можна довести до заключної структурно-

фактологічної схеми магістерської роботи.  

Магістранту потрібно усвідомити черговість і логічну послідовність 

запланованих робіт. За організаційної черговості завдання виконуються 

залежно від наявних можливостей, порядок їх виконання може змінитися за 

умови, щоб упродовж певного періоду вони всі були виконані.  

Логічна послідовність диктує розкриття сутності завдання. Поки не 

вивчений перший розділ, не можна переходити до другого. Важливо навчитися 

знаходити в будь-якій роботі головне, вирішальне, те, на чому треба зосередити 

в цей час усю увагу. Це дасть змогу знайти оптимальні розв'язання поставлених 

завдань.  

Такий методичний підхід підказує необхідність урахування стратегії і 

тактики наукового дослідження. Це означає, що дослідник визначає загальну 

генеральну мету в своїй роботі, формулює центральне завдання, виявляє всі 

доступні резерви для виконання задуму та ідеї, вибирає потрібні методи і 

прийоми дій, знаходить найзручніший час для виконання кожної операції.  

У творчому дослідженні план завжди має динамічний, рухливий характер 

і не може, не повинен сковувати розвиток ідеї та задуму дослідника, зберігаючи 

певний чіткий і визначений науковий напрям у роботі.  

Зазначимо, що переважна більшість наукових працівників має кілька 

планів, розрахованих на різні строки, наприклад, на місяць, день. Кожен 

знаходить для себе способи фіксації виконання окремих пунктів плану з тим. 

щоб нереалізовані пункти можна було перенести до наступного. Складаючи 



 16 

будь-який із планів, треба враховувати реальні можливості виконавця, бажане 

не повинне підміняти дійсність.  

З урахуванням специфіки творчого процесу до плану дослідження 

вносять все, що можна заздалегідь передбачити. Звісно, у науці можливі й 

випадкові відкриття, але не можна будувати наукове дослідження, 

орієнтуючись на випадковості. Наукове дослідження не може провадитися без 

плану. Тільки планове дослідження дає змогу надійно крок за кроком глибоко 

пізнавати нові об'єктивні закономірності навколишньої дійсності.  

За кожним науковим результатом можна простежити повний цикл 

дослідження, тобто сукупність етапів, що починається в точці «повного 

незнання» і закінчується впровадженням «добутого» знання. Під час 

планування етапів досліджень доцільно одночасно продумати підготовку до 

друку необхідних публікацій. Можна виділити такі етапи процесу отримання 

наукового результату із зазначенням характеру можливої публікації:  

1) Огляд стану проблеми, виділення завдань дослідження. Після виконання 

цього етапу можна підготувати і опублікувати оглядову статтю. Якщо обсяг 

огляду великий, доцільно її депонувати в УкрНТЕІ або іншому державному 

органі науково-технічної інформації з обов'язковим анотуванням матеріалу в 

науковому фаховому журналі;  

2) Постановка завдання дослідження, вибір методу його розв'язання. Після 

виконання цього етапу можна подати до фахового журналу статтю, де розкрити 

актуальність завдання, його фізичну й математичну постановку, визначити 

математичний клас завдання й обґрунтувати запропонований метод 

розв'язання;  

3) Розроблення та інтерпретація алгоритму розв'язання завдання, приклад 

його розв'язання. Успішно подолавши цей етап, магістрант може опублікувати 

статтю з описанням нового методу й алгоритму розв'язання завдання або 

викладом відомого методу в термінах його розв'язання, а також аналізом 

практичного прикладу його розв'язання;  
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4) Розроблення програмного забезпечення. Якщо розроблене програмне 

забезпечення має потрібні якості, притаманні програмному продукту, доцільно 

оприлюднити опис відповідного пакету прикладних програм або 

автоматизованої системи у фаховому виданні, підготувати комплект програмної 

документації, провести маркетингові дослідження (у межах своїх можливостей) 

для тиражування розробки;  

5) Експеримент. Після його успішного проведення публікують статтю з 

висвітленням опису й обговоренням результатів експерименту;  

6) Упровадження. За його результатами готується оглядова стаття з усього 

циклу досліджень.  

Окрім того, результати кожного з етапів дослідження можуть бути 

проголошені на конференціях і семінарах з публікацією тез доповідей або 

більш повних матеріалів, що є свідченням апробації результатів та пріоритету 

розробки. 

Порядок виконання роботи 

1. Сформулювати тему наукового дослідження  

2. Обґрунтувати актуальність вибраної теми дослідження.  

3. Сформулювати мету і конкретні завдання дослідження.  

4. Визначити об’єкт і предмет дослідження.  

5. Вибрати метод або методику проведення дослідження.  

Зміст звіту 

1. Назва та мета роботи. 

2. Навести актуальність досліджень. 

3. Навести завдання досліджень. 

4. Описати метод або методику проведення дослідження.  

5. Навести план (послідовність) експериментальних досліджень.  

6. Сформувати висновки з роботи. 

Контрольні запитання 

1. Експеримент. План експериментального дослідження  

2. Об’єкт та предмет дослідження.  
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3. Процес дослідження.  

4. Мета дослідження  

5. Метод дослідження  

6. Етапи процесу отримання наукового результату.  

Література: [1, 2, 4, 5]. 
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2 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

 Для складання заліку 

Відвідування всього курсу лекцій – 10 балів. 

Відвідування й здача всіх лабораторних робіт – 30 балів: 

Лаб. роб. № 1 – 15 балів (максимально), лаб. роб. № 2 – 15 балів (максимально), 

Відвідування й здача всіх практичних робіт – 40 балів. 

Залік – 30 балів (максимально). 

Підвищення балів (написання реферату) – 15 балів. 
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Додаток А 

Зразок оформлення титульної сторінки лабораторних робіт 

 

МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ  І  НАУКИ  УКРАЇНИ  

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ  НАЦІОНАЛЬНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ  

 ІМЕНІ  МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО  

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МЕХАНІКИ І ТРАНСПОРТУ   

 

 

Кафедра: «Галузеве машинобудування» 

 

 

 

 

ЛАБОРАТОРНІ  РОБОТИ 

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА» 

 

 

 

Виконав: ПІБ 

гр. 

Перевірив: ПІБ 

 

 

 

 

Кременчук, ….. рік 
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Методичні   вказівки  щодо   виконання  лабораторних робіт   з 

навчальної дисципліни   «Науково-дослідна робота»  для  студентів денної  

форми навчання зі спеціальності 133 – «Галузеве машинобудування» 

«Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини та 

обладнання» освітнього ступеня «Магістр» 

 

 

Укладач  д. т. н., старш. викл. О. Ф. Іткін  

 

Відповідальний за випуск  проф. О. Г. Маслов 

 

 

 

 

 

 

Підп. до др. _________. Формат 60х84 1/16. Папір тип. Друк ризографія. 

Ум. друк. арк. _____. Наклад ______прим. Зам. № __________.Безкоштовно. 

 

 

 

 

Видавничий відділ 

Кременчуцького національного університету 

імені Михайла Остроградського 

вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600 
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