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ВСТУП 
 

Для успішної підготовки майбутнього фахівця, студентам-магістрам зі 

спеціальності 133 – «Галузеве машинобудування» (освітньо-професійна програма 

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

обладнання») необхідна підготовка до інженерної діяльності.  

Під час вивчення навчальної дисципліни  «Науково-дослідний семінар» 

студенти мають оволодіти навичками оцінювання нової наукової ідеї, правильно 

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

роботи, а саме проведення наукового експерименту  та професійно представити 

його результати широкому загалу, а також упровадити результати досліджень. 

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. 

Певну частину цього навчального курсу студенти вивчають самостійно. Цей 

вид роботи сприяє розвитку відповідальності та організованості, творчого підходу 

до розв’язання проблем навчального та професійного рівня, дозволяє сформувати 

досвід власної пошукової та науково-дослідної діяльності. 

Мета самостійної роботи полягає у вивченні поза  аудиторією  окремих 

питань, які не викладаються, або викладаються частково викладачем в основному 

теоретичному курсі, а також у закріпленні теоретичного матеріалу, який повністю 

або частково було викладено на лекціях і  практичних заняттях за завданням і під 

методичним керівництвом викладача, але без його безпосередньої  участі. 

Самостійну роботу студентів викладач окремо не оцінює. Проте, якщо 

студент  уміє проводити аналіз і виділяти основне, узагальнювати матеріал не 

тільки з лекцій, але і з різних прочитаних і вивчених джерел і з життя, показує 

позитивне власне ставлення, уміє застосовувати свої знання для відповіді на 
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питання, то викладач може використовувати оцінку самостійної роботи як 

заохочувальну складову під час проведення заліку. 

Допомогою студентові під час самостійного вивчення навчальної дисципліни 

«Науково-дослідний семінар» як удома, так і в аудиторії кафедри чи бібліотеці 

будуть ці методичні вказівки, навчальна програма навчального курсу, конспект 

лекцій, підручники та книги, наведені у списку літератури у кінці методичних 

вказівок, наукові статті та монографії, журнали, різні довідники технічної 

тематики, бібліографічні покажчики. Також студент може отримати консультації 

та рекомендації у викладача, який керує його самостійною роботою. 

Основні види самостійної навчальної діяльності: 

1) попередня підготовка до аудиторних занять; 

2) самостійна робота під час прослуховування лекцій з осмисленням 

інформації, що повідомляє викладач, її узагальненням і коротким записом, а також 

своєчасне доопрацювання конспектів лекцій; 

3) підбір, вивчення, аналіз та конспектування рекомендованих джерел з цієї 

навчальної дисципліни; 

4) з’ясування найбільш складних питань та їх уточнення під час консультацій; 

5) підготовка до тестових завдань та іспиту чи заліку; 

6) виконання спеціальних завдань, передбачених навчальною програмою; 

7) участь у наукових дослідженнях, що проводяться у масштабі кафедри, 

факультету, інституту та університету загалом; 

8) систематичне вивчення періодичного друку, наукових монографій, пошук 

та аналіз додаткової інформації з навчальної дисципліни. 
Для самостійного опрацювання навчального матеріалу у цих методичних 

вказівках нижче подані основні теми та перелік питань, які необхідно засвоїти. 

Знайти потрібний матеріал  допоможе  список  літературних  джерел. Питання для 

самоперевірки мають на меті з’ясувати ступінь засвоєння знань. 
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1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ І 

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Денна форма 
навчання 

Заочна форма 
навчання 

№ пор. Тема К-сть 
год. 

(лекц) 

К-сть 
год. 
СРС 

К-сть 
год. 

(лекц) 

К-сть 
год. 
СРС 

1 2 3 4 5 6 
Змістовий модуль 1 

1 Поняття наукового знання 0,5 4   
2 Етапи науково-дослідної роботи 0,5 4   

3 
Застосування ЕОМ у наукових 
дослідженнях 0,5 4   

4 
Оформлення результатів наукової 
роботи 

0,5 4   

5 
Методи та прийоми фізичного 
моделювання робочих органів і 
середовищ 

1 5   

6 
Принципи комбінованого моде-
лювання в режимі реального часу 

0,5 5   

7 
Вивчення та дослідження технічних 
засобів натурної тензометрії 

0,5 5   

8 
Призначення, методика та прийоми 
тарування тензометричних датчиків – 5   

9 
Використання ЕОМ під час аналізу 
теоретичних залежностей 

1 5   

10 
Вимірювальна та реєструюча 
апаратура та її підготовка до 
проведення фізичного експерименту 

1 5   

11 

Значення фото- і відеореєстрації ходу 
експерименту, використання 
швидкісної та уповільненої відео 
зйомки 

1 5   

12 
Реєстрація та обробка результатів 
фізичного експерименту 

1 5   

13 
Підбір емпіричних формул. 
Оцінювання адекватності гіпотез і 
теоретичних висновків 

– 4   
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 Усього 8 60   

2 ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 

 

Тема 1 Поняття наукового знання 

1. Поняття наукового знання. 

2. Види наукових знань. 

3. Методи отримання наукових знань. 

Питання для самоперевірки 

1. Що розуміється під поняттям наукового знання? 

2. Які існують види наукових знань? 

3. Охарактеризуйте методи отримання наукових знань. 

Література: [4, с. 11 – 17, с. 30 – 55]. 

 

Тема 2 Етапи науково-дослідної роботи 

1. Характеристика науково-дослідної роботи. 

2. Види науково-дослідної роботи. 

3. Етапи виконання науково-дослідної роботи. 

Питання для самоперевірки 

1. Наведіть характеристику науково-дослідної роботи. 

2. У чому полягає науково-дослідна робота та які її види використовують? 

3. На які етапи розподіляється науково-дослідна робота? 

Література: [4, с. 116 – 131]. 
 

Тема 3 Застосування ЕОМ у наукових дослідженнях 

1. Характеристика наукових досліджень. 

2. Види наукових досліджень. 

3. Застосування ЕОМ у наукових дослідженнях. 

Питання для самоперевірки 

1. Наведіть характеристику наукових досліджень. 

2. Які існують види наукових досліджень? 

3. Поясніть, для чого застосування ЕОМ у наукових дослідженнях. 
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Література: [4, с. 51 – 55, с. 86 – 90]. 

Тема 4 Оформлення результатів наукової роботи 

1. Результати наукової роботи. 

2. Форма звітності для оформлення результатів наукової роботи. 

3. Використання ЕОМ під час оформлення результатів наукової роботи. 

Питання для самоперевірки 

1. Які можливі результати наукової роботи? 

2. Наведіть форму звітності для оформлення результатів наукової роботи. 

3. Які можливості дає використання ЕОМ під час для оформлення результатів 

наукової роботи? 

Література: [4, с. 133 – 147]. 

 

Тема 5 Методи та прийоми фізичного моделювання робочих органів і 

середовищ 

1. Фізичне моделювання робочих органів. 

2. Методи фізичного моделювання робочих органів. 

3. Прийоми фізичного моделювання робочих органів. 

4. Фізичне моделювання середовищ. 

5. Методи фізичного моделювання середовищ. 

6. Прийоми фізичного моделювання середовищ. 

Питання для самоперевірки 

1. У чому полягає фізичне моделювання робочих органів? 

2. Охарактеризуйте методи, які використовують для фізичного моделювання 

робочих органів. 

3. Які виконують прийоми фізичного моделювання робочих органів? 

4. У чому полягає фізичне моделювання середовищ? 

5. Охарактеризуйте методи, які використовують для фізичного моделювання 

середовищ. 

6. Які виконують прийоми фізичного моделювання середовищ? 

Література: [4, с. 171 – 180]. 
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Тема 6 Принципи комбінованого моделювання в режимі реального часу 

1. Режим реального часу. 

2. Моделювання в режимі реального часу. 

3. Принципи комбінованого моделювання в режимі реального часу. 

Питання для самоперевірки 

1. Як створюється режим реального часу? 

2. Що необхідно для забезпечення моделювання в режимі реального часу? 

3. Які існують принципи комбінованого моделювання в режимі реального часу? 

Література: [2, с. 39 – 44]. 

 

Тема 7 Вивчення та дослідження технічних засобів натурної тензометрії 

1. Види тензометрії. 

2. Натурна тензометрії та технічні засоби для неї. 

3. Дослідження технічних засобів натурної тензометрії. 

Питання для самоперевірки 

1.  Які використовують види тензометрії? 

2. У чому полягає натурна тензометрії та які технічні засоби для неї 

використовують? 

3. Що необхідно для дослідження технічних засобів натурної тензометрії? 

Література: [6, с. 114 – 118]. 

 

Тема 8 Призначення, методика та прийоми тарування тензометричних 

датчиків 

1. Призначення тензометричних датчиків. 

2. Методика тарування тензометричних датчиків. 

3. Прийоми тарування тензометричних датчиків. 

Питання для самоперевірки 

1. Яке призначення тензометричних датчиків? 

2. Поясніть методику тарування тензометричних датчиків. 

3. Які використовуються прийоми тарування тензометричних датчиків? 
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Література: [6, с. 119 – 126]. 

 

Тема 9 Використання ЕОМ під час аналізу теоретичних залежностей 

1. Теоретичні залежності та їх аналіз. 

2. Використання ЕОМ при аналізі теоретичних залежностей. 

Питання для самоперевірки 

1. Як виконується аналіз теоретичних залежностей? 

2. Які можливості дає використання ЕОМ при аналізі теоретичних залежностей? 

Література: [2, с. 59 – 79]. 

 

Тема 10 Вимірювальна та реєструвальна апаратура та її підготовка до 

проведення фізичного експерименту 

1. Вимірювальна апаратура. 

2. Підготовка вимірювальної апаратури до проведення фізичного експерименту. 

3. Реєструвальна апаратура та її підготовка до проведення фізичного 

експерименту. 

Питання для самоперевірки 

1. Яку використовують вимірювальну апаратура? 

2. У чому полягає підготовка вимірювальної апаратури до проведення фізичного 

експерименту? 

3. Яку використовують реєструвальну апаратуру та в чому полягає її підготовка до 

проведення фізичного експерименту? 

Література: [1, с. 81 – 85; 7, с. 206 – 211] 

 

Тема 11 Значення фото-і відеореєстрації ходу експерименту, 

використання швидкісної й уповільненої відеозйомки 

1. Фото реєстрація ходу експерименту та її значення. 

2. Відеореєстрація ходу експерименту та її значення. 

3. Швидкісна відеозйомка. 

4. Використання уповільненої відеозйомки. 
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Питання для самоперевірки 

1. Як виконується фотореєстрація ходу експерименту та яке її значення? 

2. Що необхідно для проведення відеореєстрації ходу експерименту та яке її 

значення? 

3. Як виконується швидкісна відеозйомка? 

4. Які особливості використання уповільненої відеозйомки? 

Література: [3, с. 46 – 79]. 

 

Тема 12 Реєстрація та обробка результатів фізичного експерименту 

1. Фізичний експеримент. 

2. Реєстрація результатів фізичного експерименту. 

3. Обробка результатів фізичного експерименту. 

Питання для самоперевірки 

1. У чому полягає фізичний експеримент? 

2. Як виконують реєстрацію результатів фізичного експерименту? 

3. Що необхідно для обробки результатів фізичного експерименту? 

Література: [6,  с. 113 – 118]. 

 

Тема 13 Підбір емпіричних формул. Оцінка адекватності гіпотез і теоретичних 

висновків 

1. Підбір емпіричних формул. 

2. Адекватність гіпотез та їх оцінювання. 

3. Оцінювання теоретичних висновків. 

Питання для самоперевірки 

1. Як виконується підбір емпіричних формул? 

2. Що розуміється під адекватністю гіпотез та їх оцінювання? 

3. Як виконують оцінювання теоретичних висновків? 

Література: [3, с. 12 – 14; 6, с. 124 – 138]. 
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3 ПИТАННЯ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 

 

1. Поняття наукового знання. 

2. Види наукових знань. 

3. Методи отримання наукових знань. 

4. Характеристика науково-дослідної роботи. 

5. Види науково-дослідної роботи. 

6. Етапи виконання науково-дослідної роботи. 

7. Характеристика наукових досліджень. 

8. Види наукових досліджень. 

9. Застосування ЕОМ у наукових дослідженнях. 

10. Результати наукової роботи. 

11. Форма звітності для оформлення результатів наукової роботи. 

12. Використання ЕОМ під час оформлення результатів наукової роботи. 

13. Фізичне моделювання робочих органів. 

14. Методи фізичного моделювання робочих органів. 

15. Прийоми фізичного моделювання робочих органів. 

16. Фізичне моделювання середовищ. 

17. Методи фізичного моделювання середовищ. 

18. Прийоми фізичного моделювання середовищ. 

19. Режим реального часу. 

20. Моделювання в режимі реального часу. 

21. Принципи комбінованого моделювання в режимі реального часу. 

22. Види тензометрії. 

23. Натурна тензометрії та технічні засоби для неї. 

24. Дослідження технічних засобів натурної тензометрії. 

25. Призначення тензометричних датчиків. 

26. Методика тарування тензометричних датчиків. 

27. Прийоми тарування тензометричних датчиків. 
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28. Теоретичні залежності та їх аналіз. 

29. Використання ЕОМ під час аналізу теоретичних залежностей. 

30. Вимірювальна апаратура. 

31. Підготовка вимірювальної апаратури до проведення фізичного експерименту. 

32. Реєструвальна апаратура та її підготовка до проведення фізичного 

експерименту. 

33. Фотореєстрація ходу експерименту та її значення. 

34. Відеореєстрація ходу експерименту та її значення. 

35. Швидкісна відеозйомка. 

36. Використання уповільненої відеозйомки. 

37. Фізичний експеримент. 

38. Реєстрація результатів фізичного експерименту. 

39. Обробка результатів фізичного експерименту. 

40. Підбір емпіричних формул. 

41. Адекватність гіпотез та їх оцінювання. 

42. Оцінювання теоретичних висновків. 
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