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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 інженерно-дослідної діяльності.  

Під час вивчення навчальної дисципліни  «Науково-дослідна робота» студенти 

мають оволодіти 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. 

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. 

Мета самостійної роботи полягає у вивченні поза  аудиторією принципів, 

методів, техніки та технології наукової творчості, а також способів оптимальної 

організації діяльності фахівця-дослідника через ознайомлення з принципами 

побудови науково-технологічного проекту, принципами та методами встановлення 

новизни, достовірності та практичної значущості наукових результатів. Частина цих 

питань викладається частково викладачем в основному теоретичному курсі, проте 

їх винесено на самостійне вивчення. 

Самостійна робота студентів сприяє розвитку відповідальності та 

організованості, творчого підходу до розв’язання проблем навчального та 

професійного рівня,  дозволяє  сформувати  досвід  власної пошукової,  науково-

дослідної  діяльності. 
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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 

питання, то викладач може використовувати оцінку самостійної роботи як 

заохочувальну складову під час проведення заліку. 

Допомогою студентові під час самостійного вивчення навчальної дисципліни 

«Науково-дослідна робота» 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, незрозумілих питань та їх уточнення під час 

консультацій; 

5) підготовка до тестових завдань та іспиту; 

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. 
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Знайти потрібний матеріал  допоможе  список  літературних  джерел. Питання для 

самоперевірки мають на меті з’ясувати ступінь засвоєння знань. 

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 

Вивчення вимог ГОСТ 7.1-2003 до 

бібліографічного опису текстових і 

електронних документів 
0,5 4   

2 

Вивчення організації роботи з 

каталогами бібліотеки. Вивчення 

організації роботи з науковою 

літературою і її реферування. 

Використання Інтернет 

0,5 5   

3 

Основи тензометрії, вимірювання 

механічних величин електричними 

методами  
1 4   

4 

Датчики, аналого-цифрові 

реєстратори, тарування датчиків і 

розшифрування показань 

реєстраторів 

1 5   
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5 

Вивчення методики обчислення 

погрішності експерименту й 

оцінювання відтворюваності 

дослідів 

 

 

0,5 5   

1 2 3 4 5 6 

6 

Застосування критеріїв для 

перевірки адекватності 

математичного опису процесу 
0,5 4   

7 

Вивчення правил оформлення 
наукової роботи відповідно до 
вимоги ГОСТ 7.32-2001. Вивчення 
методів графічної обробки 
результатів експерименту 

1 4   

8 Проведення патентного пошуку 1 4   

9 
Правила складання формули 

корисної моделі 1 5   

10 

Правила оформлення графічного 

матеріалу до заявки на корисну 

модель 
0,5 5   

11 
Правила оформлення заявки на 

корисну модель 0,5 5   

12 

Принципи роботи з літературними 

джерелами, пошуку, накопичення і 

зберігання інформації, 

винахідницької діяльності 

1 5   

13 
Поняття однорідності та 

порівнянності інформації 1 5   

 Усього 10 60   
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2 ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 

 

Тема 1 Вивчення вимог ГОСТ 7.1-2003 до бібліографічного опису 

текстових і електронних документів 

1. Бібліографічний опис текстових документів. 

2. Бібліографічний опис електронних документів. 

3. Вимоги ГОСТ 7.1-2003 до бібліографічного опису текстових і електронних 

документів. 

Питання для самоперевірки 

1. З чого складається бібліографічний опис текстових документів та як його 

виконують? 

2. Як виконується бібліографічний опис електронних документів? 

3. Які існують вимоги ГОСТ 7.1-2003 до бібліографічного опису текстових і 

електронних документів? 

Література: [1, с. 5 – 15; 7, с. 47–49]. 

 

Тема 2 Вивчення організації роботи з каталогами бібліотеки. Вивчення 

організації роботи з науковою літературою і її реферування. Використання 

Інтернет 

1. Організація роботи з каталогами бібліотеки.  

2. Робота з науковою літературою та використання Інтернет. 

3. Реферування наукової літератури. 

Питання для самоперевірки 
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1. У чому полягає організація роботи з каталогами бібліотеки? 

2. Що необхідно для створення оптимальної організації роботи з науковою 

літературою та як використовується Інтернет? 

3. Як виконують реферування наукової літератури? 

Література: [1, с. 25 – 30]. 
 

 

Тема 3 Основи тензометрії, вимірювання механічних величин 

електричними методами 

1. Основи тензометрії. 

2. Електричні методи вимірювання механічних величин. 

Питання для самоперевірки 

1. У чому полягають основи тензометрії? 

2. Що необхідно для вимірювання механічних величин та якими методами воно 

виконується? 

Література: [5, с. 114 – 118]. 

 

Тема 4 Датчики, аналого-цифрові реєстратори, тарування датчиків і 

розшифрування показань реєстраторів 

1. Види датчиків та їх тарування. 

2. Аналого-цифрові реєстратори.  

3. Розшифровка показань реєстраторів. 

Питання для самоперевірки 

1. Які існують види датчиків та як виконується їх тарування? 

2. У чому полягає робота аналого-цифрового реєстратора? 

3. Як виконується розшифровка показань реєстраторів? 

Література: [2, с. 39 – 45]. 
 

Тема 5 Вивчення методики обчислення погрішності експерименту і 
оцінювання відтворюваності дослідів 
1. Погрішність експерименту. 

2. Методика обчислення погрішності експерименту. 
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3. Оцінювання відтворюваності дослідів. 

Питання для самоперевірки 

1. У чому полягає погрішність експерименту? 

2. Наведіть методику обчислення погрішності експерименту. 

3. Дайте пояснення оцінювання відтворюваності дослідів. 

Література: [3, с. 10 – 16]. 

Тема 6 Застосування критеріїв для перевірки адекватності 

математичного опису процесу 

1. Математичний опис процесу. 

2. Адекватність математичного опису процесу. 

3. Критерії для перевірки адекватності математичного опису процесу. 

Питання для самоперевірки 

1. У чому полягає математичний опис процесу? 

2. Як виконують математичний опис процесу? 

3. Які використовуються критерії для перевірки адекватності математичного опису 

процесу? 

Література: [3, с. 12 – 23; 5, с. 185 – 189]. 

 

Тема 7 Вивчення правил оформлення наукової роботи відповідно до 

вимоги ГОСТ 7.32-2001. Вивчення методів графічної обробки результатів 

експерименту 

1. Правила оформлення наукової роботи згідно з ГОСТ 7.32-2001. 

2. Графічна обробка результатів експерименту. 

3. Методи графічної обробки результатів експерименту. 

Питання для самоперевірки 

1. Які вимоги ГОСТ 7.32-2001 до правил оформлення наукової роботи? 

2. У чому полягає графічна обробка результатів експерименту? 

3. Які використовують методи графічної обробки результатів експерименту? 

Література: [7, с. 12 – 16]. 
 

Тема 8 Проведення патентного пошуку 
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1. Патентний пошук. 

2. Методика проведення патентного пошуку. 

Питання для самоперевірки 

1. Для чого необхідний патентний пошук? 

2. Учому полягає методика проведення патентного пошуку? 

Література: [4, с. 96 – 104]. 

Тема 9 Правила складання формули корисної моделі 

1. Корисна модель. 

2. Формула корисної моделі. 

3. Правила складання формули корисної моделі. 

Питання для самоперевірки 

1. Що розуміють під корисною моделлю? 

2. У чому полягає формула корисної моделі? 

3. Які існують правила складання формули корисної моделі? 

Література: [4, с. 112 – 129; 5, с. 224 – 259]. 

 

Тема 10 Правила оформлення графічного матеріалу до заявки на корисну 

модель 

1. Графічний матеріал до заявки на корисну модель. 

2. Правила оформлення графічного матеріалу до заявки на корисну модель. 

Питання для самоперевірки 

1. Уякому вигляді надається графічний матеріал до заявки на корисну модель? 

2. Які правила оформлення графічного матеріалу до заявки на корисну модель? 

Література: [3, с. 54 – 59; 4, с. 224 – 249] 

 

Тема 11 Правила оформлення заявки на корисну модель 

1. Заявка на корисну модель. 

2. Правила оформлення заявки на корисну модель. 

Питання для самоперевірки 

1. З чого складається заявка на корисну модель? 

2. Які правила оформлення заявки на корисну модель? 
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Література: [3, с. 46 – 79]. 

Тема 12 Принципи роботи з літературними джерелами, пошуку, 

накопичення і зберігання інформації, винахідницької діяльності 

1. Літературні джерела та робота з ними. 

2. Пошук та накопичення інформації, винахідницької діяльності. 

3. Зберігання інформації, винахідницької діяльності. 

Питання для самоперевірки 

1. У чому полягає робота з літературними джерела? 

2. Як виконується пошук та накопичення інформації, винахідницької діяльності? 

3. Що необхідно для зберігання інформації, винахідницької діяльності? 

Література: [2, с. 42 – 46; 6, с. 101 – 125]. 

 

Тема 13 Поняття однорідності та порівнянності інформації 

1. Однорідність інформації. 

2. Порівнянність інформації. 

Питання для самоперевірки 

1. Що розуміється під однорідністю інформації? 

2. Для чого необхідна порівнянність інформації? 

Література: [5, с. 12 – 18]. 
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3 ПИТАННЯ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 

 

1. Бібліографічний опис текстових документів. 

2. Бібліографічний опис електронних документів. 

3. Вимоги ГОСТ 7.1-2003 до бібліографічного опису текстових і електронних 

документів. 

4. Організація роботи з каталогами бібліотеки.  

5. Робота з науковою літературою та використання Інтернет. 

6. Реферування наукової літератури. 

7. Основи тензометрії. 

8. Електричні методи вимірювання механічних величин. 

9. Види датчиків та їх тарування. 

10. Аналого-цифрові реєстратори.  

11. Розшифровка показань реєстраторів. 

12. Погрішність експерименту. 

13. Методика обчислення погрішності експерименту. 

14. Оцінювання відтворюваності дослідів. 

15. Математичний опис процесу. 

16. Адекватність математичного опису процесу. 

17. Критерії для перевірки адекватності математичного опису процесу. 

18. Правила оформлення наукової роботи згідно з ГОСТ 7.32-2001. 

19. Графічна обробка результатів експерименту. 

20. Методи графічної обробки результатів експерименту. 
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21. Патентний пошук. 

22. Методика проведення патентного пошуку. 

23. Корисна модель. 

24. Формула корисної моделі. 

25. Правила складання формули корисної моделі. 

26. Графічний матеріал до заявки на корисну модель. 

27. Правила оформлення графічного матеріалу до заявки на корисну модель. 

28. Заявка на корисну модель. 

29. Правила оформлення заявки на корисну модель. 

30. Літературні джерела та робота з ними. 

31. Пошук та накопичення інформації, винахідницької діяльності. 

32. Зберігання інформації, винахідницької діяльності. 

33. У чому полягає робота з літературними джерела? 

34. Як виконується пошук та накопичення інформації, винахідницької діяльності? 

35. Що необхідно для зберігання інформації, винахідницької діяльності? 

36. Однорідність інформації. 

37. Порівнянність інформації. 
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