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ВСТУП 

 

Практичні заняття проводяться згідно з навчальним планом для закріплен-

ня студентами знань з методів проведення досліджень і патентознавства. 

За результатами вивчення навчальної дисципліни студенти повинні 

знати: загальні відомості про організацію наукових досліджень, систему 

наукової інформації; методологічні та технічні засади дослідницької роботи; 

методи теоретичних та експериментальних досліджень; методи активізації тво-

рчого мислення, дослідницької та винахідницької діяльності; засади патентної 

роботи; 

уміти: формулювати завдання досліджень, складати програму та методики 

проведення досліджень, проводити дослідження й аналізувати їх результати, 

розв’язувати завдання досліджень з використанням методів творчого мислення, 

проводити пошук та аналіз наукової літератури, оформлювати звіт з наукової 

роботи та заявки на винахід. 
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ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

Практичне заняття № 1 

Тема. Порядок і правила виконання науково-дослідної роботи 

Мета: закріплення студентами знань про порядок і правила виконання науко-

во-дослідної роботи. 

Короткі теоретичні відомості 

Науково-дослідна робота виконується в певній послідовності:  

1. Вибір теми дослідження;  

2. Визначення об’єкта та предмета дослідження;  

3. Визначення мети і завдань;  

4. Формулювання назви роботи;  

5. Розробка гіпотези;  

6. Складання плану досліджень;  

7. Робота з літературою;  

8. Вибір методів досліджень;  

9. Організація умов проведення досліджень;  

10. Проведення досліджень;  

11. Обробка результатів досліджень;  

12. Формулювання висновків;  

13. Оформлення роботи.  

Вибір теми дослідження. Для виконання завдання практичних занять за 

узгодженням з викладачем можна вибрати будь-яку актуальну тему,  але бажа-

но брати тему магістерської роботи. 

У зв’язку з тим, що тему роботи визначає предмет дослідження, необхідно  

в першу чергу встановити об’єкт і предмет дослідження.  

Визначення об’єкта та предмета дослідження. Об’єкт дослідження – це 

те, що буде взято для вивчення та дослідження.  

Об’єктом дослідження може бути  процес чи явище дійсності.  Звичайна 

назва об’єкта дослідження міститься у відповіді на питання: що розглядається? 
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Предмет дослідження – все те, що знаходиться в межах об’єкта досліджен-

ня у визначеному аспекті розгляду і буде досліджено в роботі.     Предмет дос-

лідження більш конкретний і він містить тільки ті зв’язки та відношення, що 

підлягають безпосередньому вивченню в цій роботі.  

Мета і задачі дослідження. Мета роботи формулюється коротко та чітко, 

виражаючи те основне, що має намір зробити дослідник, до якого кінцевого ре-

зультату він прагне. Мета конкретизується та розвивається в задачах дослі-

дження. 

Задач не має бути багато і кожна з них з чітким формулюванням розкриває 

той бік теми, що піддається вивченню. Визначаючи задачі, необхідно врахову-

вати їхній взаємний зв’язок. Іноді неможливо розв’язати  одну задачу, не 

розв’язавши попередньо іншу.  

Кожна поставлена задача повинна мати рішення, відбите в одному чи декі-

лькох висновках.  

Перша задача пов'язана з виявленням, уточненням, поглибленням, методо-

логічним обґрунтуванням сутності досліджуваного об'єкта.  

Друга пов'язана з аналізом реального стану предмета дослідження.  

Третя задача пов'язана з перетвореннями предмета дослідження, тобто  ви-

явленням шляхів і засобів підвищення ефективності удосконалювання дослі-

джуваного  чи явища процесу.  

Четверта – з дослідно-експериментальною перевіркою ефективності за-

пропонованих перетворень.  

Задачі варто формулювати чітко та лаконічно.  

Зазвичай, кожна задача формулюється у вигляді доручення: «Вивчити».., 

«Розробити».., «Виявити».., «Встановити».., «Обґрунтувати».., «Визначити».., 

«Перевірити»...,  «Довести»... і т. д. Визначивши тему та конкретні задачі, уточ-

нивши об’єкт і предмет дослідження, можна дати перший варіант формулюван-

ня назви роботи. Формулювання назви роботи. Формулювати назву    роботи 

необхідно коротко, точно відповідно до її змісту. Необхідно пам’ятати, що в на-

зві має бути відображений   предмет дослідження.  
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Не слід допускати в назві роботи невизначених формулювань, наприклад: 

«Аналіз деяких питань»..., а також штампованих формулювань типу: «До пи-

тання про»...,  «До вивчення»...,  «Матеріали до»...  

Одразу знайти повне та коротке формулювання – справа не проста. Навіть 

під час дослідження може виникнути нова, більш удала назва.  

Розробка гіпотези. Гіпотеза – пізнавальна конструкція, що містить у собі 

як припущення, так і способи його фальсифікації; узагальнювальне, прогнозу-

юче одержання визначених нових фактів,  що їх систематизують.  

Будь-яка гіпотеза розглядається як первинна канва і відправна точка для 

дослідження, що може підтвердитися або не підтвердитися.  

План дослідження. План дослідження являє собою намічену програму 

дій, що містить усі етапи роботи із зазначенням календарних термінів їхнього 

виконання.  

План необхідний для того, щоб правильно організувати роботу та додати 

їй більш цілеспрямований характер. Окрім того, він дисциплінує, змушує пра-

цювати у визначеному ритмі. У процесі роботи первісний план можна деталізу-

вати, поповнювати та змінювати.  

Робота з літературою. Місце цього етапу роботи визначено умовно, оскі-

льки реально робота з літературою починається в процесі вибору теми та про-

довжується до кінця дослідження.  

Ефективність  роботи  з  літературними  джерелами залежить від знання 

визначених правил їхнього пошуку, що відповідає методиці вивчення та конс-

пектування.  

Під «літературним джерелом» розуміється документ, що містить інформа-

цію (монографія, стаття, тези, книга, дисертації і т. д.), яку було використано. 

Вибір методів дослідження. Вибір методів дослідження є дуже важливим 

етапом наукової праці, за допомогою якого отримують фактичний матеріал, що 

є необхідною умовою досягнення зазначеної в роботі мети. 

Методи можуть застосовуватися в сукупності, доповнюючи один одного.  

Організація умов проведення дослідження.  Організація дослідження 
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пов’язана  з плануванням його проведення, що визначає послідовність усіх ета-

пів роботи, а також з підготовкою всіх умов, що забезпечують повноцінне дос-

лідження. Сюди належать підготовка відповідної обстановки, приладів, засобів, 

інструктаж помічників, планування спостереження і т. д.  

Проведення дослідження. На цьому етапі роботи за допомогою вибраних 

методів дослідження збирають необхідні емпіричні дані для перевірки висуну-

тої гіпотези. 

Обробка результатів досліджень. Результати кожного дослідження важ-

ливо обробляти по змозі негайно після його закінчення, поки пам’ять експери-

ментатора може підказати ті деталі, що не зафіксовані, але становлять інтерес 

для розуміння суті справи.  

Під час обробки зібраних даних може виявитися, що їх  недостатньо, або 

вони суперечливі й тому не дають підстав для остаточних висновків. У такому 

випадку дослідження потрібно продовжити, з внесенням в нього необхідних 

доповнень.  

Переважно обробку доцільно почати зі складання таблиць (зведених таб-

лиць) отриманих даних.  

Як зазначено вище, існує два методи обробки даних: якісні та кількісні. 

Кількісні методи дослідження призначені для вивчення об’єктивних, кіль-

кісно вимірюваних характеристик. Кількісні дослідження є переважно описо-

вими. Обробка інформації в таких дослідженнях здійснюється за допомогою 

упорядкованих процедур, кількісних за своєю суттю.  

Якісні методи дослідження спрямовані на одержання глибокої, розгорнутої 

інформації про предмет дослідження. Вони фокусуються не на статистичних 

вимірах, а спираються на розуміння, пояснення й інтерпретацію емпіричних 

даних і є джерелом формування гіпотез і продуктивних ідей. Застосовувати ці 

методи можна в сукупно.  

Формулювання висновків. Висновки – це твердження, що виражають у 

короткій формі змістовні підсумки дослідження, вони в тезовій формі відобра-

жають те нове, що отримане автором. 
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Частою помилкою є те, що автор залучає до висновків загальноприйняті в 

науці положення що вже не потребують доказів.  

Розв’язаного з перерахованих у вступі задач повинне бути певним чином 

відображено у висновках.  

Оформлення роботи. Основана задача цього етапу роботи подати отри-

мані результати в загальнодоступній і зрозумілій формі, що дозволяє порівню-

вати їх з результатами інших дослідників і використовувати в практичній дія-

льності. Тому оформлення роботи повинно відповідати вимогам, що висувають 

до робіт. 

Завдання  

Скласти звіт, у якому надати обгрунтування актуальності вибраної теми, 

визначити об’єкт і предмет досліджень, мету, задачі та план виконання науко-

во-дослідної роботи.   

Контрольні питання 

1. Що являє собою методологія наукових досліджень? 

2. З яких етапів складається та в якій послідовності виконується науково-

дослідна робота? 

3. Що являють собою об’єкт  і предмет дослідження? 

4. Як пов’язана тема наукової роботи з предметом дослідження? 

5. Як формулюють мету і задачі дослідження? 

6. Як складають план проведення досліджень? 

7. Як формулюють висновки за результатами проведених досліджень? 

Література: [10, 14, 16, 17, 21].   
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Практичне заняття № 2 

Тема. Бібліографічний пошук літературних джерел  

Мета: закріплення студентами знань про систематизацію та цілеспрямова-

ність пошуку літературних джерел з обраної теми науково-дослідної роботи. 

Короткі теоретичні відомості 

Науково-технічна інформація – документована інформація, що виникає в 

результаті наукового та технічного розвитку, яку потребують керівники, науко-

ві, інженерні та технічні працівники в процесі своєї діяльності. 

У бібліотеках та органах інформації застосовуються такі універсальні сис-

теми класифікації: «Бібліотечно-бібліографічна класифікація» (ББК), «Універ-

сальна десяткова класифікація» (УДК), «Міжнародна патентна класифікація» 

(МПК) та ін.  

Вивчення літературних джерел рекомендується проводити поетапно: 

1. Аналіз складу джерела інформації за його змістом; 

2. Побіжний перегляд публікації з метою одержання загального уявлення 

про її зміст; 

3. Детальне вивчення тієї частини джерела інформації, що має для дослід-

ника найбільший інтерес; 

4. Виписка з тексту (копіювання) фактів (фрагментів тексту), що найбільш 

зацікавили дослідника; 

5. Обробка отриманої інформації (її критичний аналіз; редагування; вибір 

цитат; запис матеріалу у формі, зручній для дослідження).  

Починаючи інформаційний пошук, варто відразу вирішити питання відо-

браження та збереження відібраних даних (на магнітних носіях, у картотеці, у 

робочому зошиті), у іншому випадку знайдені відомості можуть бути незабаром 

забуті, утрачений точний зміст інформації.  

Якщо відразу не зафіксувати повну адресу джерела, то буде ускладнене 

повернення до нього, якщо це буде потрібно. 
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Пошук інформаційного продукту рекомендується починати з ознайомлен-

ня з інформаційними виданнями, що на відміну від бібліографічних видань 

оперують не тільки даними про саме джерело, але і фактами, що містяться в 

ньому. Водночас формується сфера (межі) подальшого пошуку. 

Далі провести детальне ознайомлення з конкретними документами, вияв-

леними на попередньому етапі (монографіями, статтями, звітами з НДДКР, ди-

сертаціями).  

Варто звернути увагу на таку рекомендацію під час пошуку готового інфо-

рмаційного продукту: вивчаючи літературні джерела, потрібно переглядати бі-

бліографічні списки дисертацій, монографій, що  поміщаються в кінці роботи.  

Це важливо тому, що автори звітів, монографій, дисертацій під час свого 

дослідження вже проаналізували стан науки та практики в певній галузі знань.  

По суті справи вони дають досліднику готове «поле інформації», на якому 

можна розставляти свої акценти. 

Варто продумати порядок пошуку та приступити до складання картотеки 

(чи списку) літературних джерел з теми.  

Добре складена картотека (список) навіть під час швидкого огляду заголо-

вків джерел допомагає охопити тему в загалом. На її підставі можна вже на по-

чатку дослідження уточнити план.  

Перегляду мають бути піддані всі види джерел, зміст яких пов’язаний з 

темою дослідження. До них належать матеріали, опубліковані в різних вітчиз-

няних і закордонних виданнях, неопубліковані документи (звіти про науково-

дослідні та дослідно-конструкторські роботи, дисертації, депоновані рукописи, 

звіти фахівців про закордонні відрядження, матеріали закордонних фірм), офі-

ційні матеріали.  

Інформаційні видання на відміну від звичайних бібліографічних видань 

оперують не тільки зведеннями про досягнення, але й ідеями та фактами.  

Окрім оперативності публікації, їх відрізняють новизна  інформації, що 

повідомляється, повнота охоплення джерел і наявність довідкового апарата, що 

дозволяє швидко систематизувати та відшукувати документи.  
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Бібліографічні видання містять упорядковану сукупність бібліографічних 

описів. Бібліографічний опис тут виконує дві функції. З одного боку, він пові-

домляє про появу документа (сигнальна функція), а з іншого боку – подає необ-

хідні відомості для його пошуку (адресна функція).  

Реферати містять усі основні дані першоджерел, що супроводжуються ри-

сунками (графіки, схеми, діаграми, фотографії) та таблицями, а також теорети-

чними викладеннями, унаслідок чого необхідність звертання до оригіналу від-

падає.  

На сьогодні великі можливості з пошуку інформації надають інтернет-

ресурси. 

Завдання  

Скласти звіт, у якому навести етапи вивчення літературних джерел, їх 

зміст, і надати приклад пошуку інформації за вибраною темою. Бажано брати 

тему магістерської роботи. 

 

Контрольні питання 

1. Як рекомендується проводити вивчення літературних джерел під час 

виконання науково-дослідної роботи? 

2. Що являє собою універсальна десяткова класифікація (УДК) і як нею 

користуватися? 

3. Що являє собою бібліотечна бібліографічна класифікація (ББК) і як 

нею користуватися? 

4. Надайте характеристику міжнародній патентній класифікації (МПК).  

5. Як здійснюють пошук інформації за допомогою інтернет-ресурсів? 

Література: [2, 6, 8, 15, 22].   
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Практичне заняття № 3 

Тема. Структура магістерської роботи  

Мета: закріплення студентами знань про складання структури та змісту 

магістерської роботи.  

Короткі теоретичні відомості 

Структура магістерської роботи та вимоги до розділів 

Магістерська робота містить: 

1. титульний аркуш; 

2. реферат; 

3. зміст; 

4. перелік умовних позначень; 

5. вступ; 

6. розділ 1 Аналіз літературних джерел, патентно-інформаційний пошук; 

7. розділ 2 Теоретичні дослідження за темою магістерської роботи; 

8. розділ 3  Програма та   методика проведення   експериментальних дос-

ліджень; 

9. розділ 4 Результати експериментальні дослідження; 

10. висновки; 

11. список використаних джерел; 

12. додатки. 

Реферат, обсягом до одного аркуша, має відображати інформацію, яку по-

дано у магістерській роботі, у такій послідовності: відомості про обсяг роботи 

(кількість сторінок, ілюстрацій, таблиць, додатків, кількість джерел за перелі-

ком посилань); мету роботи; методи досліджень та апаратуру; результати робо-

ти та їх новизну; рекомендації щодо використання результатів роботи; значу-

щість роботи; перелік 5–15 ключових слів, що розкривають суть роботи, які 

друкуються великими літерами у називному відмінку в рядок через коми. 

Зміст, який подається на наступному після реферату аркуші, має містити 

вступ, найменування розділів, підрозділів, пунктів, висновків, список викорис-

таних джерел, найменування додатків. 
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Перелік умовних позначень подається після змісту з нового аркуша, він 

має містити пояснення всіх застосованих у роботі мало розповсюджених умов-

них позначень, символів, скорочень і термінів. 

Вступ, обсягом 1–3 с., розпочинається з нової сторінки, містить: оцінку 

сучасного стану проблеми, актуальність роботи, мету роботи та галузь застосу-

вання результатів, взаємозв’язок з іншими науковими роботами. 

Розділ 1. Аналіз літературних джерел, патентно-інформаційний пошук 

(обсягом 15–20 с.) містить: аналіз вітчизняної та зарубіжної літератури; патент-

но-інформаційний пошук із зазначенням практично розв’язаних завдань; недо-

ліки існуючих знань у певній галузі; висновки за результатами проведеного 

аналізу; задачі досліджень.  

Розділ 2. Теоретичні дослідження за темою магістерської роботи (обся-

гом 20–40 с.)  являє собою  теоретичні дослідження (із постановкою задачі дос-

ліджень, прийнятими допущеннями та їх обгрунтуванням), за результатами 

яких наводяться математичні моделі робочого процесу системи або процесу, що 

досліджується, алгоритми розрахунку, висновки за результатами проведених 

досліджень. 

Розділ 3. Програма та методика експериментальних досліджень (обся-

гом 10–15 с.) містить: мету та задачі експериментальних досліджень, опис екс-

периментальної установки (наводяться схеми, фотографії установки, що пояс-

нюють її будову, принцип роботи), методику проведення експериментальних 

досліджень (наводяться схеми, фотографії замірів, послідовність їх проведення) 

й аналізу результатів експериментальних досліджень, висновки з розділу. 

Розділ 4.  Порівняння результатів теоретичних та експериментальних 

досліджень (обсягом 10–15 с.) наводяться матеріали (графіки, таблиці) резуль-

татів теоретичних та експериментальних даних, що підтверджують достовір-

ність розроблених математичних моделей, висновки з розділу. 

    Висновки (обсягом 1–2 с.) починаються з нової сторінки. Наводиться 

оцінка отриманих результатів роботи з урахуванням галузі використання ре-
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зультатів отриманої роботи, наукової та народногосподарської значущості ре-

зультатів роботи. 

    Список використаних джерел починається з нової сторінки, тут наво-

дяться в алфавітному порядку прізвища авторів відповідно до стандартів і біб-

ліотечної та видавничої справ. 

    Додатки можуть містити: таблиці й ілюстрації до них, креслення розро-

блених пристроїв, фотографії, проміжні математичні докази, протоколи випро-

бовувань, інструкції, методики тощо. 

Обсяг магістерської роботи складає 80–100 с.  

Креслення, що ілюструють роботу, складаються із 8–10 аркушів формату 

А1. 

Завдання до теми: 

Скласти структуру та зміст магістерської роботи згідно з закріпленою за 

студентом темою, надати пояснення кожному із розділів роботи, визначитися із 

питаннями, що потребують уточнення безпосередньо із керівником магістерсь-

кої роботи. 

 

Контрольні питання 

1. З яких розділів складається магістерська робота? 

2. Який зміст і значення має кожний із розділів магістерської роботи? 

3. Які вимоги висувають щодо написання реферату магістерської роботи? 

4.  Що означає поняття «ключові слова»? 

Література: [10, 13, 14, 16, 17, 21].   
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Практичне заняття № 4 

Тема. Оформлення звіту з наукової  роботи 

Мета: закріплення студентами знань про правила оформлення звіту з нау-

кової роботи. 

Короткі теоретичні відомості 

Магістерську роботу оформлюють,  дотримуючись   вимог відповідних 

стандартів.  

Шрифт та інтервали. Текст звіту з наукової роботи виконують за прави-

лами мови, якою він пишеться.  

Наукові звіти, у тому числі магістерську роботу, виконують на аркушах 

форматом А4 (297×210 мм). З усіх чотирьох боків аркуша повинні бути зали-

шені поля, розмір яких визначається стандартом. Для магістерських робіт верх-

нє та нижнє поля повинні бути по 20 мм, ліве 25 мм і праве 15 мм.  Для конс-

трукторських документів, згідно із стандартами ЄСКД, виконується рамка.  

Текст, зазвичай, виконують комп’ютерним способом, шрифтом ґарнітурою 

Times New Roman, розміром 14 пунктів через півтора міжрядкових інтервали. 

Заголовок розділу, підрозділу від попереднього тексту відокремлюють трьома 

інтервалами. Відступ від назви підрозділу (пункту, підпункту) до наступного 

тексту повинен складати півтора інтервали.  

Назви розділів і підрозділів для зручності читання потрібно виділяти напі-

вжирним шрифтом, а визначення понять у тексті та термінів – курсивом. 

Нумерація розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів і сторінок. Розділи 

повинні мати порядкову нумерацію в межах викладення суті змісту й познача-

тися арабськими цифрами без крапки: 1, 2, 3  й т. д. Застосування такої системи 

нумерації відповідає вимогам ДСТУ 3008–95 і спрощує обробку документів, 

уніфікує їх, оскільки дає можливість не вживати словесних найменувань і сим-

волів. Підрозділи повинні мати порядкову нумерацію в межах кожного розділу. 

Номер підрозділу складається з номера розділу й порядкового номера під-

розділу, відокремлених крапкою. Після номера підрозділу крапку не ставлять: 

1.1, 1.2 й т. д. 
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Пункти повинні мати порядкову нумерацію в межах кожного розділу або 

підрозділу. Номер пункту складається з номера розділу й порядкового номера 

пункту, або з номера розділу, порядкового номера підрозділу та порядкового 

номера пункту, відокремлених крапкою. Після номера пункту крапку не став-

лять: 1.1, 1.2, або 1.1.1, 1.1.2 й т. д. 

Якщо розділ або підрозділ складається з одного пункту або пункт склада-

ється з одного підпункту, його не нумерують. 

Сторінки роботи нумерують арабськими цифрами. Нумерація починається 

з титульної сторінки. Номери проставляють внизу посередині нижнього поля 

сторінки без розділових знаків на відстані від тексту, що дорівнює двом інтер-

валам. Нумерація сторінок повинна бути наскрізною. На титульній сторінці, на 

її звороті та на кінцевій полосі номер сторінки не зазначають. Рисунки та таб-

лиці, які розташовані на окремих аркушах, зміст, список літератури та додатки 

включають до загальної нумерації.  

Ілюстрації. Для пояснення тексту, що викладається, його ілюструють гра-

фіками, діаграмами, схемами, кресленнями, фотознімками тощо. Ілюстрації  в 

тексті іменують рисунками.  

Виконання креслень і схем, які є ілюстраціями, має відповідати вимогам 

стандартів ЄСКД, діаграм і графіків – нормативному документу Р 50-77. Напи-

си на рисунку виконують креслярським шрифтом. 

Рисунки мають бути пронумеровані у межах розділу арабськими цифрами. 

Наприклад: Рисунок 4.1 – перший рисунок четвертого розділу. Запис розмішу-

ють під рисунком симетрично до тексту.  

Рисунок, зазвичай, має найменування та пояснювальні дані (підрисунковий 

текст). Найменування повинно відображати зміст рисунка та бути коротким. 

Його розміщують після номера рисунка через тире і виконують малими літера-

ми з першої великої. 

Рисунок, зазвичай, слід уміщувати після першої згадки про нього у тексті. 

Якщо рисунків у розділі декілька, дозволяється вміщувати їх за порядком но-

мерів у кінці розділу або оформляти у вигляді додатків. 
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Якщо рисунок розміщується на декількох сторінках (наприклад, схема ал-

горитмів), то на першій сторінці розміщують його номер і найменування (за на-

явності), а на наступних «Продовження рисунка –». 

Якщо після посилання на рисунок іде розгляд матеріалу, що ілюструється, 

то слово «рисунок» пишуть без номера, наприклад: «Як видно з рисунка...». 

Оформлення таблиць. Для зручності зіставлення показників та наочності 

цифровий матеріал, зазвичай, оформляють у вигляді таблиць, що відповідають 

вимогам чинних нормативних документів (ДСТУ 1.5–93, ДСТУ 3008–95). 

Нумерують таблиці, якщо їх більше однієї в документі, арабськими циф-

рами. Система нумерації повинна бути наскрізною (напр., «Таблиця 1»; «Таб-

лиця 2» і т. д.) або індексаційною, і тоді номер складається з номера розділу й 

порядкового номера таблиці, відокремлених крапкою (напр., «Таблиця 5.3» – 

третя таблиця п’ятого розділу). 

Слово «Таблиця» зазначають раз зліва над першою частиною таблиці. На-

йменування таблиці записують після її номера через тире з великої літери. 

Назва таблиці визначає її тему й зміст і має бути точною, виразною, лако-

нічною та відповідати змісту таблиці. Якщо таблицю переносять на наступні 

сторінки, то назву не повторюють, а пишуть: «Продовження табл. 3» або «За-

кінчення табл. 2». У продовженні таблиці на наступних сторінках допускається 

заміна заголовків граф їх нумерацією арабськими цифрами. За такої умови в 

головці таблиці необхідно подати нумерацію граф. Нумерація граф і рядків таб-

лиці застосовується й тоді, коли на них треба робити посилання в тексті доку-

мента.  

Увесь текст таблиці має бути набрано через один інтервал шрифтом ґарні-

турою Times New Roman, розміром 14 пунктів. 

Заголовки граф наводять переважно в називному відмінку однини без до-

вільного скорочення слів. Множину застосовують: 

– коли серед текстових показників графи є такі, що стоять у множині; 

– коли значення заголовка передається лише в множині; 

– коли слово в однині не вживається.  
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Залежно від розміру таблиці її розміщують: 

– безпосередньо після тексту, до якого вона належить; 

– на наступній сторінці; 

– у додатку. 

Посилання. У разі посилання на розділ, підрозділ, пункт, підпункт або пе-

релік певного документа слід писати: «... відповідно до розділу 3 ...»; «... згідно 

з підрозділом 3.1 ...»; «... згідно з пунктом 4.2.2 ...»; «... зазначеного у переліку 

2...». 

Посилання на таблиці, ілюстрації, формули і додатки даного документа 

подають таким чином: 

– «... наведено у таблиці 2.4» або «... наведено у табл. 2.4»; 

– «... подано у таблиці 6.1» або «... подано у табл. 6.1»; 

– «... згідно з рисунком 3.2 ...» або «... з рис. 3.2 ...»; 

– «... показано на рисунку 3.4» або «... показано на рис. 3.4» 

– «... у формулі (2.1)»; «... як видно з формули (2.1) ...»; 

– «... подано у додатку А»; «... наведено у додатку А».  

У разі повторних посиланнях пишуть: 

– «... дивись таблицю 6.1» або «... див. табл. 6.1»; 

– «... дивись рисунок 2.4» або «... див. рис. 2.4»; 

– «... дивись формулу (2.1)» або «... див. формулу (2.1)»; 

– «... дивись додаток А» або «... див. додаток А». 

Посилання на джерела інформації даного документа позначають у тексті 

викладу порядковими номерами у квадратних дужках: «... у роботах [3, 4] ...»; 

«... [7, таблиця 34, с. 98] …»; «... [5, с. 18] ...». 

Написання та розміщування формул. Формули та рівняння розташову-

ють безпосередньо після тексту, у якому вони згадуються, з нового рядка посе-

редині сторінки.  

Під час написання формул необхідно дотримуватись нижчезазначених ро-

змірів символів і стилів їх написання. 
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Формули та рівняння у рукописі (за винятком формул і рівнянь, наведених 

у додатках) слід нумерувати порядковою нумерацією в межах розділу. 

Номер формули або рівняння складається з номера розділу та порядкового 

номера формули  (рівняння), відокремлених крапкою, наприклад, формула (1.3) 

– третя формула першого розділу. Номер формули або рівняння зазначають 

арабськими цифрами на рівні формули (рівняння) в дужках у крайньому право-

му положенні на рядку.  

Пояснення позначень величин і числових коефіцієнтів, якщо вони не пояс-

нені раніше у тексті, мають бути наведені безпосередньо під формулою з ново-

го рядка зі слова «де» без двокрапки у тій послідовності, у якій вони наведені у 

формулі. Після формули перед словом «де» ставиться кома. Пояснення значен-

ня кожного символу та числового коефіцієнта слід давати  через крапку з ко-

мою в рядок.  

Якщо необхідно навести числове значення величини, то його записують 

після розшифрування. 

Наприклад: 
2

2
mVE   ,                                                             (4.1) 

де Е – кінетична енергія, Дж; т – маса матеріальної точки, що дорівнює 0,5 кг; 

V – швидкість руху, що дорівнює 30 м/с. 

Уміщувати позначення одиниць фізичних величин поряд з формулою, що 

виражає залежність між величинами у літерній формі, не допускається: 

Правильно: V = s / t. Неправильно: V = s / t, м/с. 

Літерне позначення одиниць, які входять до добутку, відділяють крапкою 

на середній лінії як знаком множення. Наприклад: Н · м; А · м. 

Переносити формули чи рівняння на наступний рядок допускається тільки 

на знаках виконуваних операцій, повторюючи знак операції на початку наступ-

ного рядка. Коли переносять формули чи рівняння на знакові операції множен-

ня, застосовують знак «×».  
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Формули, що йдуть одна за одною й не розділені текстом, відокремлюють 

комою. Рівняння, у тому числі хімічних реакцій, необхідно виконувати за тими 

самими правилами, що і формули. 

Оформлення списку літератури. У кінці роботи подається список вико-

ристаної літератури, або бібліографія. Кожне джерело має свій порядковий но-

мер, а весь список – єдину наскрізну нумерацію. 

Бібліографічний опис джерела складається з кількох розміщених у певній 

послідовності елементів. У повному бібліографічному описі книги такими еле-

ментами є прізвище та ініціали автора (авторів), назва книги, місце видання, 

видавництво, рік видання, кількість сторінок. Між елементами опису ставлять 

загально прийняті умовні розділові знаки.  

Зразок оформлення списку літератури надано у додатку [23]. 

Додатки. Ілюстраційний матеріал, таблиці, проміжні математичні дове-

дення, формули та розрахунки, текст допоміжного характеру, а також докумен-

ти, які вийшли у світ як самостійні видання, можуть бути оформлені як додат-

ки. 

Додатки є продовженням документа і мають наскрізну нумерацію сторі-

нок, спільну з документом. Кожний додаток повинен починатися з нової сторі-

нки. Слово «Додаток» пишуть з правого боку рядка малими літерами з першої 

великої. 

Завдання 

Скласти фрагмент тексту звіту, у якому присутні формули, таблиці, рисун-

ки та список літератури.  

Контрольні питання 

1. Як проводять нумерацію розділів, підрозділів, пунктів і сторінок?  

2. Які є вимоги щодо оформлення рисунків, таблиць і формул?  

3. Як оформлюють список літератури? 

Література: [23]. 
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Практичне заняття № 5 

Тема. Структура та методика оформлення документації для отримання 

патенту                                                                                                           

Мета: Ознайомити студентів зі структурою патенту та набути навиків оформ-

лення  документації для отримання патенту. 

Короткі теоретичні відомості 

Об’єктом винаходу може бути – новий пристрій, нова речовина, новий 

спосіб (метод) отримання виробу, промисловий зразок (зовнішній вигляд виро-

бу, у якому досягнуто технічне та естетичне рішення), товарний знак. 

Організаційне розв’язання задачі винаходом не визнаються. Не визнаються 

винаходом розв’язання, які протирічать законам природи (вічний двигун), 

розв’язання,  які є загально відомі та очевидні для фахівців (збільшення діамет-

ра вала, кількість спиць у колесі, заміна матеріалу у деталі, зміна технології ви-

робництва та ін.). 

Винахідницька робота –  творчість,  яка забезпечує отримання нових тех-

нічних розв’язань задач, які дають позитивний ефект, що неочевидний для фа-

хівців. 

Раціоналізаторська пропозиція – технічне рішення, що є новим та корис-

ним для конкретного підприємства.  Передбачається удосконалення конструк-

ції, технології виробництва. 

Патенти й авторські свідоцтва видаються тільки на технічні рішення, які 

дають позитивний ефект і потребують захищеності. Без авторського свідоцтва 

та патенту технічні рішення є незахищеними. 

Патент – документ, який затверджує, що винахід можна використати тіль-

ки з дозволу автора. 

Основним елементом документації, що описує винахід, є формула винахо-

ду. 

Формула винаходу, яка описує ознаки винаходу, складається із двох час-

тин: 



 23 

– обмежувальна частина містить ознаки, загальні до одного типа об’єкта 

винаходу; 

– відрізняльна частина містить позитивний ефект і ознаки, які  відрізняють 

об’єкт винаходу від прототипу. 

 Наприклад, формула винаходу: «Пристрій кріплення висотної телескопіч-

ної антени колісної машини, яка містить силовий агрегат, трансмісію, системи 

управління, ходову частину, суцільнометалевий кузов, до складу якого входить 

антена, який відрізняється тим, що антена закріплюється до бокової стінки ко-

лісної машини через пристрій, який забезпечує їй робоче та транспортне поло-

ження, а надійність закріплення у робочому положенні обумовлюється упиран-

ням антени в опорну поверхню за рахунок сили, що створюється тиском повіт-

ря від пневматичної системи колісної машини». 

 Опис до патенту на корисну модель містить загальні положення у наступ-

ній послідовності: 

1. До якої сфери відноситься корисна модель (винахід)? 

Корисна модель належить до сфери (машинобудування, автомобілебуду-

вання, літакобудовання і т. д.), а саме до конкретно чого (колісних машин з бро-

ньованим кузовом, автомобілів високої прохідності  і т. д.). 

2  Що відомо про корисну модель, її конструктивні особливості? 

Відомі колісні машини, які містять силовий агрегат, трансмісію, обладнані 

радіозв’язком, до складу входить антена [повна назва джерела, де розглядається 

об’єкт]. 

3. Описати недоліки вищезгаданих колісних машин. 

Недоліки таких колісних машин – це труднощі, пов’язані із установкою, 

транспортуванням і т. д. 

4. Яка корисна модель або прототип є найбільш близьким до корисної мо-

делі, що подається [вказати повну назву джерела]? 

Найбільш близьким до висунутої корисної моделі є броньована колісна 

машина…. 

5. Які недоліки найбільш близького прототипу? 
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 Недоліком таких колісних машин є труднощі із закріпленням антени і т. д. 

6. Яку задачу потрібно розв’язати? 

В основу корисної моделі покладено завдання забезпечити можливість 

установки і т. д. 

7. Яким чином розв’язується задача? 

Задача розв’язується за рахунок пристрою і далі повністю повторюється 

формула винаходу.  

8. Дати опис конструкції пристрою та яким чином працює пристрій. 

На фіг. 1 зображено … , на фіг. 2 – січення А-А. і т.д. 

Висотна антена закріплюється, центральна опора складається і т. д.  

Приведення у робоче положення здійснюється так: викручується фіксатор і 

т. д.  

Завдання 

Ознайомитись із вимогами до винаходу, структурою і методикою оформ-

лення патенту та скласти формулу винаходу пристрою, який умовно відповідає 

вимогам до винаходу. 

 

Контрольні питання 

1. Що являє собою поняття «інтелектуальна власність» і «промислова 

власність»? 

2. Що може бути об’єктом винаходу та яким вимогам він повинен задо-

вольняти? 

3. Яка різниця між винаходом і раціоналізаторською пропозицією? 

4. Із яких частин складається формула винаходу? 

5. Які вимоги висуваються до формули винаходу?  

Література [1, 3-7, 9, 18-20, 24]. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ  
Денна форма навчання  

 
 

Заочна форма навчання  
 

Лекції 
Змістовий 
модуль1 

Змістовий 
модуль2 

Практичні роботи Контрольна  
робота Сума 

 5 5 40 50 100 

 

 

 
Відвідування, активність 
на заняттях, оформлення 
конспекту лекцій, звіту з 

практичних робіт 

Поточний контроль знань 

Модульний контроль 
Лекції Практичні 

роботи 
Змістовий 
модуль 1 

Змістовий 
модуль 2 

Захист  
практичних 

робіт 

Сума 

10 30 30 10 20 100 

Шкала оцінювання: національна та ЕСТS 
 
Оцінка за національного шкалою 

Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності 

Оцінка 
ЕСТS 

Для екзамену, диферен-
ційного заліку, курсового 
проекту (роботи), прак-

тика 
Для заліку 

90- 100 А відмінно 
82-89 В 
74-81 С добре 

64-73 о 
60-63 Е задовільно 

зараховано 

35-59 FХ незадовільно з можливіс-
тю повторного складання 

не зараховано з можли-
вістю повторного скла-

дання 

0-34 F 
незадовільно з обов'язко-
вим повторним вивчен-

ням дисципліни 

не зараховано з обов'я-
зковим повторним ви-
вченням дисципліни 
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ред. Ю. М. Кузнєцова. –  К. : ТОВ «Змок» –  ПП «ГНОЗИС», 2006. –  253 с. 
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12. Кузнєцов Ю. М. Промислові зразки: охорона та оформлення : навч. по-

сібник. / Ю. М. Кузнєцов, Г. В. Коренюк –  Черкаси : ЧНУ, 2004. –  140 с. 

13. Кузин Ф. В. Подготовка и написание диссертации / Ф. В. Кузин – М., 

1998. – 282 с.  

14. Краевский В. В. Методология научного исследования : пособие для 

студентов и аспирантов гуманитарных ун-тов / В. В. Краевский – СПб.: СПб. 

ГУП, 2001. 

15. Науково-технічна інформація і суспільство / В. Д. Пархоменко,           

А. В. Пархоменко, О. М. Гончаренко  //  НТІ. –  2000. –  № 3. –  С. 62-63 

16. Новиков А. М. Методология  /  В. В. Краевский М. : Синтег, 2007. 

17. Основи наукових досліджень: підручник для техн. вузів /  В. І. Крутов,      

І. М. Грушко, В. В. Попов та ін.;  під ред. В. І. Крутова, В. В. Попова. - М.: Вищ. 

шк., 1989. - 400 с.  

18. Патентознавство : підручник для вузів / Є. І. Артем'єв, М. М. Богуслав-

ський, Р. П. Вчорашній та ін; під ред. В. А. Рясенцева. –  3-е вид. перероб. і доп. 

–  М.: Машинобудування, 1984. –  352 с.  

19. Патентоведение : учебник для вузов / під ред. к.е.н. Паладія М. В. – К.: 

ТОВ «Альфа-ПІК», 2004. – 56 с. 

20. Прахов Б. Г. Винахідництво та патентознавство / Б. Г. Прахов,            

Н. М.  Зенкін  –  2-е вид. перероб. і доп. –  К.: Техніка, 1988. –  356 с.  

21. Рузавин Г. И. Методология научного исследования : учеб. пособие для 

вузов  /  Г. И. Рузавин. –  М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999. 

22. Семенюк Е. П. Науково-технічна інформація і проблеми сталого роз-

витку України /  Е. П. Семенюк  //  НТІ. –  2000. –  № 1. –  С. 16-18. 

23. Стандарт Кременчуцького національного університету імені Михайла 

Остроградського.  Рукопис  авторський.  Основні  вимоги  щодо  оформлення.  

CТ–КНУ–3.01–2011. – Кременчук, 2011. – 38 с. 

24. Сусліков Л. М. Патентознавство: навч. посібник / Л. М. Сусліков,    

В.С. Дьордяй – Київ :  –  Центр навчальної літератури, 2005. – 232 с. 
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Додаток А 

Зразок оформлення списку літератури 

 

Книга одного автора 

Каламбет С. В. Податковий потенціал: теорія, практика, управління / 

С. В. Каламбет. – Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2001. – 303 с. 

 

Монографії 

Шейко В. М. Історія української культури : моногр. / В. М. Шейко ; Харк. 

держ. акад. культури. – Харків, 2001. – 399 с. 

 

Підручники і навчальні посібники 

Романець В. А. Психологія творчості : навч. посібник для студ. вищ. навч. 

закладів / В. А. Романець. – 2-ге вид., допов. – Київ : Либідь, 2001. – 286 с. 

 

Книга двох авторів 

Шульженко Ф.П. Історія політичних і правових вчень : посібник /             

Ф. П. Шульженко, Т. Г. Андрусяк. – 2-ге вид., стер. – Київ : Юрінком Інтер, 

2001. – 301 с. 

 

Книга  трьох авторів 

Юрій С. І. Антологія бюджетного механізму / С. І. Юрій, В. Г. Демянишин, 

Я. М. Буздуган. – Тернопіль : Екон. думка, 2001. – 250 с. 

 

Книга чотирьох авторів 

Теорія статистики : навч. посібник для студ. екон. спец. вищ. навч. закл. / 

П. Г. Вашків,  П. І.  Пастер,  В. П.  Сторожук, Є. І. Ткач. – Київ : Либідь, 2001. – 

319 с. 
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Книга п’яти і більше авторів 

Современная экономика. Лекцион. курс : многоуровневое учебное пособие 

/ О. Германова, Л. Еременко, Т. Игнатова и др. – 3-е изд., доп. – Ростов-н/Д : 

Феникс, 2001. – 544 с. 

 

Книга з тематичним заголовком (тематичні збірники) 

Законодавство України про сім’ю : 36. законодав. актів за станом на 20 

квіт. 2001 р. – Київ : Парламент. вид-во, 2001. – 135 с. 

 

Матеріали конференцій, нарад, семінарів 

Актуальні  проблеми  підготовки  фахівців  з  митної  справи  :  матеріали  

наук.-метод. конф., м. Дніпропетровськ, 23–24 листопада 2000 р. / Акад. митної 

служби України. – Дніпропетровськ, 2001. – 222 с. 

 

Багатотомні видання 

Энциклопедия кибернетики : в 2 т. / отв. ред. И. М. Глушков. – Киев : Укр. 

сов. энцикл., 1974. 

 

Окремий том багатотомного видання 

Кучеренко Н. П. Курс налогового права : Особенная часть : в 6 т. / 

Н. П. Кучеренко. – Харьков : Право, 2002. – Т. 4 : Косвенные налоги. – 2007. – 

534 с. 

 

Статті  зі  збірника 

Куденко Н. В. Маркетингові цілі фірми / Н. В. Куденко // Маркетинг: тео-

рія і практика : 36. наук. пр. / Східноукр. держ. ун-т. – Луганськ, 1999. – Вип. 4. 

– С. 125–132. 
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Із  журналу 

Астахова, В. І. Державні і недержавні вузи в системі освіти / В. І. Астахова 

// Економіка і упр. – 1999. – № 3. – С. 29–32. 

 

З  газети 

Макаренко Н. І  небо – до Зірок : Україна – космічна держава / Н. Макаре-

нко // Молодь України. – 2002. – 14 бер. – С. 3. 

 

Дисертації 

Гринькова В. М. Формування педагогічної культури майбутнього вчителя 

(теоретичний та методичний аспекти) : дис. доктора пед. наук : 13.00.04 / Вале-

нтина Миколаївна Гринькова. – Київ, 2001. – 485 с. 

 

Автореферати 

Новосад І. Я. Технологічне забезпечення виготовлення секцій робочих ор-

ганів гнучких гвинтових конвеєрів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 05.02.08 „Технологія машинобудування” / І. Я. Новосад. 

– Тернопіль, 2007. – 20 с. 

 

Патент, стандарт 

Патент України 43349 МІЖ 7 В01 Д17/02. роздільник незмішуваних рідин / 

В. В. Перелітько, О. І. Купрін, Л. М. Мамаєв; опубл. 17.12.2001, Бюл. № 11 

(кн. 1). 

 

Електронні ресурси 

Каталог дисертацій [Електронний ресурс]: база даних / Нац. б-ка України 

ім. В. І. Вернадського. – Електрон. дані. – Київ, 1998. – Режим доступу: 

http://www.nbuv.gov.ua/db/dis.html 
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Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни 

«Методи наукових досліджень та патентознавство» для студентів денної та за-

очної форм навчання зі спеціальностей 133 – «Галузеве машинобудування»  та 

274 – «Автомобільний транспорт» освітнього ступеня «Магістр» 

 

 

 

 

Укладачі: к. т. н., проф. В. Ф. Шапко, к. т. н., доц. С. М. Черненко 
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к. т. н., доц. Е. С. Клімов  
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