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ВСТУП 

Навчальна дисципліна «Науково-технічна інновація в галузі ОМТ» 

визначає засади реформування української промисловості, що проводилися 

шляхом європейських перетворень. У результаті інноваційної діяльності 

народжуються нові ідеї, нові й удосконалені продукти, нові або вдосконалені 

технологічні процеси. Результати інноваційної діяльності виявляються у 

вигляді інноваційної продукції. 

Активний розвиток техніки, глобалізаційні тенденції спонукають до 

більш уважної роботи управлінця у сфері розробки, упровадження інновацій і 

стимулювання інноваційної роботи на підприємстві. Інновації є рушієм 

позитивних змін, що, безсумнівно, призводять до покращання економічного 

стану підприємства й країни в цілому, підвищують конкурентоспроможність. 

Розвиток будь-якої країни на сучасному етапі неможливий без 

прискорення інноваційних процесів, насамперед у базових галузях, до яких 

належить і машинобудування. Інноваційні процеси в галузі обробки металів 

тиском є головним рушієм технологічного прогресу як окремих галузей, так і 

економіки країни і світу в цілому. Тому інтенсивність інноваційних процесів у 

цій галузі багато в чому визначає потенціал розвитку промисловості та 

економіки країни, її конкурентоспроможність на світових ринках. Як основа 

науково-технічного прогресу машинобудування має бути ядром інноваційного 

процесу в будь-якій країні, яка прагне не опинитися на периферії сучасного 

глобалізованого світу. Саме через це інноваційні процеси машинобудування є 

об’єктом посиленої уваги наукових досліджень.  

Навчальна дисципліна вивчає такі основні питання: 

– вивчення теоретичних засад науково-технічної й інноваційної 

діяльності підприємства; 

– ознайомлення з науковими дослідженнями у галузі обробки металів 

тиском; 

– ознайомлення з методами пошуку нових технічних рішень; 
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– визначення передумов виникнення нових організаційних структур на 

ринку інноваційних послуг і форма правової охорони промислової власності; 

– ознайомлення з пріоритетними напрямами інвестиційного забезпечення 

модернізаційних зрушень у машинобудівній промисловості України;  

– визначення порядку проведення робіт з оцінюванням результатів 

інноваційної діяльності. 

Мета навчальної дисципліни – виявлення тенденцій і аналізу сучасного 

стану інноваційних процесів у галузі обробки металів тиском, формування і 

розвиток творчого мислення, знань, індивідуальних здібностей і практичних 

умінь у розробці об’єктів технічної творчості, отримання знань у 

винахідницькій і патентно-ліцензійній діяльності, набуття навичок у роботі з 

нормативно-правовими актами, патентною інформацією. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: 

– місце і значення інновацій у системі господарювання, сучасні світові 

тенденції розвитку інновацій; 

– сфери інноваційної діяльності, систему класифікації інновацій; 

– закономірності розвитку технічних систем і творчого мислення, сучасні 

методи пошуку нових технічних і технологічних рішень; 

– можливості використання і впровадження результатів творчої 

інноваційної діяльності у вдосконаленні засобів механізації технологічних 

процесів; 

– наукові організації як джерело формування та реалізації інновацій,    

ринкові суб’єкти інноваційної діяльності, організаційні форми інтеграції 

науки та виробництва;  

– інструменти державної підтримки інноваційної діяльності; 

– стимули і стимулювання інноваційної діяльності, правові аспекти 

охорони інтелектуальної власності; 

– загальну схему моніторингу інновацій; 
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– основні принципи вимірювання ефективності інноваційної діяльності, 

показники економічної ефективності інноваційних проектів; 

 уміти: 

– здійснювати комплексне оцінювання ефективності інноваційних проектів; 

– формувати інноваційну політику підприємства;  

– визначати напрями технологічного розвитку підприємства;  

– вибирати та моделювати організаційні форми інтеграції науки та 

виробництва;  

– здійснювати оцінювання ризиків інноваційних проектів;  

– проводити стимулювання творчої активності працівників, які займаються 

інноваційною діяльністю;  

– володіти методикою використання міжнародного патентного класифікато-

ра; 

– розробляти, створювати, конструювати об’єкти технічних систем з 

урахуванням економічних умов і використання доступних ресурсів; 

– визначати й усувати технічні та фізичні суперечності під час розв’язання 

творчих і винахідницьких завдань; 

– використовувати методи інженерної творчості для розв’язання технічних і 

виробничих завдань; 

– визначати, що належить до об’єктів промислової власності; 

– застосовувати отримані теоретичні знання на практиці. 

 Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи  з навчальної 

дисципліни «Науково-технічна інновація в галузі ОМТ» надають можливість 

успішно впоратися з будь-яким завданням, що стосується можливості генерації 

та сприйняття ідей і задумів новацій і доведення їх до рівня нових технологій, 

конструкцій. Спроможність проведення досліджень з метою перевірки ідей, 

новацій і можливості їх використання у виробництві нової продукції, здатність 

оперативно переорієнтовувати виробничі потужності та налагоджувати 

ефективне виробництво нових продуктів, щоб якнайшвидше перетворити 

інноваційний розвиток на головний рушій інноваційних процесів. 
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1 ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ТЕРМІНИ 

 

Ознайомлення з навчальною дисципліною  Науково-технічна інновація в 

галузі ОМТ» доцільно розпочати   з визначення та засвоєння термінів і понять, 

які використовуються у галузі обладнання та технології пластичного 

формування конструкцій машинобудування, що сприятиме прискореному 

оволодінню термінологією та навчальним матеріалом з дисципліни: 

Інновація – конкретний результат інноваційної діяльності, що  

реалізований у вигляді нового або вдосконаленого продукту, нового або 

вдосконаленого процесу, що використовується в практичній діяльності. 

Інновація в підприємництві – комерційне використання технологічних 

нововведень.  

Новація – нововведення, якого не було раніше: нове теоретичне знання, 

новий метод, принцип і т. д.  

Винахід – це нове технічне розв’язання конкретної задачі, яке має 

позитивний ефект, покращує якість продукції чи змінює умови праці. Винахід 

визначається новими технологічними можливостями, вирішенням конкретних 

виробничих питань. Щоб бути визнаним винаходом, це рішення також повинне 

мати винахідницький рівень, тобто не бути очевидним, виходячи з поточного 

рівня знань фахівців. Об’єктами винаходу можуть визнаватися пристрій, спосіб, 

штамп, а також нове застосування відомих раніше пристрою, способу, 

речовини. 

Нововведення – це оформлений результат фундаментальних, прикладних 

досліджень, розробок і експериментальних робіт у певній сфері діяльності з 

підвищення її ефективності. Нововведення можуть оформлятися у вигляді 

відкриттів, патентів, товарних знаків, раціоналізаторських пропозицій, 

документації на новий або вдосконалений продукт, технологію, управлінський 

або виробничий процес, організаційної, виробничої або іншої структури, ноу-

хау, понять, наукових підходів або принципів, документа (стандарту, 

рекомендацій, методики, інструкції і т. д.) тощо. 
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Інноваційний процес –  це впровадження нового або значно 

вдосконаленого виробничого процесу, методу розповсюдження або діяльності з 

підтримки продукції. 

Наукові дослідження й розробки являють собою творчу діяльність. Їх 

метою є збільшення обсягу знань про людину, природу, суспільство, пошук 

нових шляхів застосування цих знань. Вони охоплюють фундаментальні 

дослідження, прикладні дослідження, розробки. 

Фундаментальні дослідження – експериментальні або теоретичні 

дослідження, спрямовані на одержання нових знань, результатом яких можуть 

бути теорії, гіпотези, методи і т. д. Дослідження можуть завершуватися 

рекомендаціями щодо проведення прикладних досліджень, науковими 

доповідями, публікаціями. 

Прикладні дослідження передбачають розв’язання конкретних 

практичних завдань. Вони являють собою оригінальні роботи, спрямовані на 

одержання нових знань, пошук шляхів використання результатів 

фундаментальних досліджень. 

Розробки – це роботи, спрямовані на створення нових продуктів або 

пристроїв, нових матеріалів, упровадження нових процесів, систем і послуг, 

удосконалення випуску вже існуючих або введених у дію. 

Науково-технічні послуги охоплюють діяльність, пов’язану з науковими 

дослідженнями й розробками, які сприяють поширенню і застосуванню 

науково-технічних знань. 

Продуктові інновації  –  одержання принципово нових продуктів із 

застосуванням нових матеріалів або напівфабрикатів, що комплектують. 

Процесні інновації  полягають у розробці й застосуванні нових 

технологій, методів організації, створенні нових організаційних структур. 

Інноваційна діяльність – це складна динамічна система дії та взаємодії 

різних методів, чинників що займається науковими дослідженнями, створенням 

нових видів продукції, удосконалюванням устаткування і предметів праці, 

технологічних процесів  на підставі новітніх досягнень науки, техніки. 
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2 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НАПИСАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ 

КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

 

 Студенти спеціальності 131– «Прикладна механіка», які навчаються без 

відриву від виробництва, за час вивчення навчальної дисципліни  «Науково-

технічна інновація в галузі ОМТ» мають виконати контрольну роботу. 

Контрольна робота є важливим засобом самоконтролю студента, підґрунтям 

для поглибленого засвоєння навчального матеріалу, сприяє успішній підготовці 

до іспиту та його складання. 

 У процесі виконання контрольної роботи студент повинен опрацювати 

рекомендовані літературні джерела, необхідні для повноцінного розкриття 

теми. Контрольна робота створена таким чином, що вона дозволяє здійснити 

контроль за теоретичним засвоєнням матеріалу, перевіряє вміння студентів 

самостійно мислити, а також уміння втілювати отримані знання у розв’язанні 

практичних завдань. Окрім цього, за результатами практичних завдань слід 

проаналізувати отримані результати, а також обґрунтувати їх, дати розгорнуте 

пояснення і запропонувати заходи щодо поліпшення результатів. 

 Контрольна робота складається з двох частин – теоретичної та 

практичної. Відповідно до вибраного варіанта студенти розв’язують задачі з 

використанням методичних і додаткових матеріалів. Робота має бути виконана 

з дотриманням нормативних вимог до навчальної документації. Орієнтований 

обсяг контрольної роботи – 18–20 сторінок. Зразок оформлення титульної 

сторінки наведено у додатку А. 

 Виконану та оформлену роботу здають на кафедру технології 

машинобудування (39600, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20, КрНУ, 

корпус № 6, ауд. 6206), не пізніше ніж за місяць до початку екзаменаційної 

сесії. 

 Захист контрольної роботи здійснюється за графіком, затвердженим 

деканатом. Під час захисту студент повинен виявити знання та розуміння 

викладених у роботі теоретичних положень і здатність їх практичної реалізації. 
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Роботу вважають зарахованою, якщо вона відповідає таким вимогам: правильно 

розкриває запропоновану тему; виявляє знання літературних джерел; уміщує 

достовірний матеріал і відповідає правилам оформлення.  

 

3 ПЕРЕЛІК ТЕМ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

Тему теоретичної частини контрольної роботи вибирають  відповідно до 

номера залікової книжки за допомогою таблиці 1. 

Таблиця 1 – Вихідні дані 

Остання цифра номера залікової 

книжки 

Номери питань контрольного завдання 

– перша цифра –  тема; 

– друга цифра –  питання з цієї теми 

0 1.1 3.3 6.2 

1 1.2 3.4 6.3 

2 1.3 4.1 6.4 

3 1.4 4.2 6.5 

4 1.3 4.3 7.1 

5 2.1 4.4 7.2 

6 2.2 5.1 7.3 

7 2.3 5.2 7.4 

8 3.1 5.3 1.3 

9 3.2 6.1 5.2 

 

Тема № 1  Особливості й завдання організації інноваційного процесу 

1. Основні поняття: інновація, інноваційний процес. 

2. Науково-технічна й інноваційна діяльність. 

3. Класифікація і специфіка інновацій. 

4. Особливості й завдання організації інноваційного процесу. 

 Література: [6, с. 66—79; 8, с. 94—107;  9; 11; 14]. 

 



 11 

Тема № 2 Упровадження завершених наукових досліджень у 

виробництво 

1. Наукове дослідження та етапи наукового дослідження. 

2. Ефективність наукових досліджень. 

3. Упровадження завершених наукових досліджень у виробництво. 

Література: [2, с. 25—39; 10, с. 90—96, 12; 14; 15]. 

 

Тема № 3 Технічні суперечності та методи їх усунення 

1. Етапи розв’язання технічних задач. 

2. Постановка та аналіз задачі. 

3. Асоціативні методи пошуку технічних рішень. 

3.1 Методи індивідуальної роботи. 

3.2 Методи групової роботи. 

3.3 Методи активізації технічного пошуку. 

4. Технічні суперечності та методи їх усунення. 

Література: [1, с. 48–59; 2, с. 161–190; 11; 13; 16; 20]. 

 

Тема № 4 Організаційні структури підтримання інновацій 

1. Інфраструктура інноваційної діяльності. 

2. Передумови виникнення нових організаційних структур на ринку 

інноваційних послуг. 

3. Організаційні структури підтримання інноваційного підприємництва 

(бізнес-інкубатори). 

4. Організаційні форми інтеграції науки і виробництва (РНТЦ, 

технопарк, технополіс). 

Література: [6, с. 52–78; 8, с. 192–214; 14; 16; 18; 20]. 

 

Тема № 5 Правові аспекти охорони інтелектуальної власності 

1. Суб’єкти та об’єкти авторського права на винаходи, промислові 

зразки та товарні знаки.  
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2. Порядок одержання патенту.  

3. Патентні мита на об’єкти промислової власності. 

Література: [3, с. 79–112; 4, с. 95–128; 5, с. 50; 7; 15; 18; 25]. 

 

Тема № 6 Пріоритетні напрями державної політики щодо підтримки 

модернізаційних зрушень у галузі обробки металів тиском 

1. Сучасні тенденції державної інноваційної політики машинобудівної 

промисловості України.  

2. Методи й інструменти державного регулювання інноваційної 

діяльності. 

3. Основні джерела залучення інвестицій у галузь.  

4. Ключові проблеми, які перешкоджають реалізації інвестиційного 

потенціалу вітчизняного машинобудування.  

5. Пріоритетні напрями державної політики щодо підтримки 

інвестиційного забезпечення модернізаційних зрушень у галузі обробки металів 

тиском. 

Література: [8, с. 113–123; 14, с. 229–231; 16, с. 50; 15; 16; 21; 22]. 

 

Тема № 7 Принципи оцінювання і показники ефективності 

інноваційної діяльності 

1. Принципи оцінювання і показники ефективності інноваційної 

діяльності. 

2. Основні показники економічної ефективності інноваційних проектів. 

3. Оцінювання економічної ефективності інновацій, спрямованих на 

зниження рівня виробничих витрат. 

4. Показники ефективності використання інновацій. 

Література: [8, с. 173–186; 14, с. 248–281; 16, с. 50; 15; 16; 21; 22]. 
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4 ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

 

Загальна інформація 

 Після вивчення теоретичного матеріалу навчальної дисципліни ( слухання 

лекцій в університеті та самостійна робота з літературними джерелами) 

магістри вивчають, аналізують здійснення комплексного оцінювання  

ефективності інноваційних проектів, формування інноваційної політики 

підприємства, визначення напрямів технологічного розвитку підприємства, 

здійснення оцінювання ризиків інноваційних проектів, стимулювання творчої 

активності працівників, що займаються інноваційною діяльністю, використання 

методів інженерної творчості для розв’язання технічних і виробничих завдань.  

Кожен студент повинен виконати практичне завдання. 

Студент вибирає варіант завдання  відповідно до номера залікової книжки.  

Задача 1. 

Визначити умовно-річну економію, економію до кінця року, строк 

окупності додаткових капітальних витрат на автоматизацію цеху, якщо 

собівартість одиниці виробу до впровадження автоматизації С1грн, після 

впровадження автоматизації вона знизилася на n %. Річний випуск виробів у 

цеху – N шт. Автоматизація впроваджена з Т. Витрати на впровадження 

автоматизації становлять К млн грн. 

варіант 

№  
С1, грн. n, % N, шт 

Дата 

впровадження, 

Т 

К, млн грн 

1 120 25 350000 01.05 14000 

2 130 20 300000 01.06 13500 

1 140 15 250000 01.07 13000 

3 150 10 200000 01.08 12500 

5 160 20 150000 01.05 12000 

6 170 15 125000 01.06 11500 

7 180 10 100000 01.07 11000 

8 190 20 200000 01.05 14500 

9 200 25 350000 01.06 12000 

0 210 15 300000 01.07 13000 
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Задача 2. 

Визначити абсолютну (загальну) економічну ефективність капітальних 

вкладень на підприємстві, яке будується, за деякими даними: річний випуск 

продукції за планом в оптових цінах підприємства – С1 тис. грн, за собівартістю 

– С2 тис. грн, кошторисна вартість виробництва (капітальні витрати) – К тис. 

грн. 

варіант №  С1, тис. грн С2, тис. грн К, тис. грн 

1 550 500 170 

2 540 520 160 

1 530 495 150 

3 520 480 140 

5 510 450 130 

6 500 470 120 

7 490 460 110 

8 570 535 140 

9 600 560 150 

0 610 575 160 

 

Задача 3. 

Упроваджується у виробництво новий агрегат для заміни колісних пар на 

міському електротранспорті. Визначити економічний ефект від використання 

агрегату з урахуванням чинника часу, а також величину питомих витрат. 

Вихідні дані для розрахунку економічної ефективності від впровадження  

інновації на підприємстві. 

 

Роки  

розрахункового  

періоду 

       Результати (Р), 

               грн 

Інвестиційні 

витрати (З), грн 

Коефіцієнт  

дисконтування 10 % 

Фактичні очікувані 

       2015   14260          996            0,9091 

       2016   15812          4233            0,8264 

       2017   16662         10213            0,7513 

       2018   18750         18140            0,6830 

       2019    26250        18396            0,6209 

       2020    28750        20148            0,5645 
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Задача 4. 

Розроблено три варіанти винаходів на технологію виробництва. За даними 

таблиці потрібно розрахувати найбільш ефективний варіант. 

 

Показники Варіанти 

 1 2 3 

Інвестиції, мли грн 22500 27600 19700 

Витрати виробництва на один виріб, тис. грн 13600 14700 13700 

Річний обсяг виробництва, тис. шт. 700 1100 2500 

 

 

Задача 5. 

Визначити економічний ефект інноваційного проекту розробки та 

впровадження прогресивної технології виробництва двигунів, який має такі 

показники: витрати на науково-дослідні роботи  2012 р. становили 600 тис. грн, 

на дослідно-конструкторські  2013 р. – 300 тис. грн, одноразові витрати на 

виробництво  2014 р. – 8900 тис. грн. Протягом наступних 5 років, 

використовуючи нову технологію, підприємство  виготовлятиме 30 тис. 

двигунів щорічно за ціною 5200 грн за один двигун. Дисконтна ставка – 10 %. 

 

Задача 6. 

Мале підприємство придбало новий прилад контролю параметрів якості 

виробів. Ціна приладу – 10000 грн, супутні одноразові затрати, пов’язані з 

експлуатацією приладу, на суму 3000 грн розподілені по роках експлуатації 

рівномірно. Використання нового приладу уможливило збільшити 

продуктивність до 80000 виробів на рік. Собівартість виробу – 720 грн, а ціна – 

860 грн. Нормативний строк служби приладу – 4 роки, з  дисконтною ставкою 

10 %. Обчислити економічний ефект від придбання та експлуатації нового 

приладу. 

 

 

 



 16 

5 ПИТАННЯ ДО  ЗАЛІКУ 

 

1. Основні поняття: інновація, інноваційний процес. 

2. Науково-технічна й інноваційна діяльність. 

3. Класифікація і специфіка інновацій. 

4. Особливості й завдання організації інноваційного процесу. 

5. Наукові дослідження в галузі обробки металів тиском. 

6. Наукове дослідження та етапи наукового дослідження. 

7. Ефективність наукових досліджень. 

8. Упровадження завершених наукових досліджень у виробництво. 

9. Методи пошуку нових технічних рішень. 

10. Етапи розв’язання технічних задач. 

11. Постановка та аналіз задачі. 

12. Асоціативні методи пошуку технічних рішень. 

13. Методи індивідуальної роботи. 

14. Методи групової роботи. 

15. Методи активізації технічного пошуку. 

16. Технічні суперечності та методи їх усунення. 

17. Інфраструктура інноваційної діяльності. 

18. Передумови виникнення нових організаційних структур на ринку інно-

ваційних послуг. 

19. Організаційні структури підтримання інноваційного підприємництва 

(бізнес-інкубатори). 

20. Організаційні форми інтеграції науки і виробництва (РНТЦ, технопарк, 

технополіс). 

21. Форми правової охорони промислової власності. 

22. Суб’єкти та об’єкти авторського права на винаходи, промислові зразки та 

товарні знаки.  

23. Порядок одержання патенту.  

24. Патентні мита на об’єкти промислової власності. 
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25. Пріоритетні напрями  модернізаційних зрушень у машинобудівному 

комплексі України. 

26. Сучасні тенденції державної інноваційної політики машинобудівної 

промисловості України.  

27. Методи й інструменти державного регулювання інноваційної діяльності. 

28. Основні джерела залучення інвестицій у галузь.  

29. Ключові проблеми, які перешкоджають реалізації інвестиційного 

потенціалу вітчизняного машинобудування.  

30. Пріоритетні напрями державної політики щодо підтримки інвестиційного 

забезпечення модернізаційних зрушень у галузі обробки металів тиском. 

31. Комплексне оцінювання ефективності інноваційної діяльності у галузі 

обробки металів тиском. 

32. Принципи оцінювання і показники ефективності інноваційної діяльності. 

33. Основні показники економічної ефективності інноваційних проектів. 

34. Оцінювання економічної ефективності інновацій, спрямованих на зниження 

рівня виробничих витрат. 

35. Показники ефективності використання інновацій. 
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6 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ СТУДЕНТІВ 

 

 Порядок перерахунку рейтингових показників  100-бальної системи 

вищої шкали в національну шкалу оцінювання знань та європейську шкалу 

ЕСТS.  

 Інтервальна шкала оцінок установлює взаємозв’язки між рейтинговими 

показниками і шкалами оцінок.  

Шкала оцінювання: національна та ECTS 
 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

90–100 А відмінно    

 

зараховано 
82–89 В 

добре  
74–81 С 

64–73 D 
задовільно  

60–63 Е  

35–59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю повтор-

ного складання 

0–34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вив-

ченням дисципліни 

 Залікова оцінка виставляється з урахуванням поточної роботи студента 

протягом усього семестру. Ураховується як відвідування занять і аудиторна 

робота, так і виконання індивідуальних завдань і завдань для самостійного 

опрацювання.  

Оцінювання знань студентів під час поточного контролю відбувається на основі 

таких критеріїв:  

1. Правильність відповідей (правильний, чіткий, достатньо глибокий 

виклад теоретичних понять).  

2. Ступінь усвідомлення програмного матеріалу й самостійність суджень.  

3. Новизна навчальної інформації; рівень використання наукових 

(теоретичних знань).   
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4. Уміння користуватися засвоєними теоретичними знаннями у 

повсякденному житті. 

5. Відповідальність студентів оцінюється й за формою, тобто з точки зору 

логічності, чіткості, виразності викладу навчальної літератури.  

Виходячи з розглянутих положень, критерії оцінювання такі:  

 «Зараховано» виставляється студенту тоді, коли його відповідь 

бездоганна за змістом, формою, обсягом. Це означає, що студент повною мірою 

за програмою засвоїв увесь навчальний матеріал, викладений у підручниках та 

інших джерелах і на практичних, лабораторних заняттях, заліку, надає, 

бездоганні й глибокі відповіді на поставлені запитання, а також під час 

тестування демонструє знання не лише основної, але й додаткової літератури, 

першоджерел і наводить власні роздуми, використовує знання із суміжних, 

галузевих дисциплін, уміє пов’язати вивчений матеріал з реальною дійсністю й 

доцільно використовує його для аналізу практичних завдань.  

 «Не зараховано» виставляється тоді, коли студент не знає значної 

частини програмного матеріалу, допускає суттєві помилки під час висвітлення 

понять, на додаткові питання відповідає не по суті, робить велику кількість 

помилок під час усної відповіді.  

 Підсумковий залік проводиться на останньому практичному занятті або 

під час сесії. Студенти, які відпрацювали всі теми практичних занять і 

самостійної роботи, залік отримують на останньому занятті без додаткових 

контрольних заходів (за поточними оцінками). Студенти, які не відпрацювали 

пропущені заняття або мають незадовільні оцінки, залік отримують тільки після 

ліквідації цих недоліків. 

Розподіл балів за видами роботи та формами контролю 

    Контрольна робота містить два блоки завдань. У першому блоці 

необхідно дати відповіді на три теоретичні питання. Максимальна сума балів за 

перший блок – 60. Другий блок завдання містить шість задач і оцінюється в    

40 балів. Щоб отримати позитивний результат, необхідно набрати не менше    

60 балів. Усього для заліку – 100 балів. 
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Додаток А 

Зразок оформлення титульної сторінки контрольної роботи 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МЕХАНІКИ І ТРАНСПОРТУ 

 

 

КАФЕДРА ТЕХНОЛОГІЇ МАШИНОБУДУВАННЯ 

ШИФР (НОМЕР ЗАЛІКОВОЇ КНИЖКИ) 

 

 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА 

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ІННОВАЦІЯ  

В ГАЛУЗІ ОМТ» 

 

 

 

        СТУДЕНТА (КИ) ГРУПИ ______ 

                                                                              ПРІЗВИЩЕ, ІМ’Я, ПО БАТЬКОВІ 

                                                                              П І Б ВИКЛАДАЧА 

 

 

 

 

 

 

                                                    КРЕМЕНЧУК 20_ _ 
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Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної 

дисципліни «Науково-технічна інновація в галузі ОМТ» для студентів денної та 

заочної форм навчання зі спеціальності 131 – «Прикладна механіка» за 

освітньо-професійною програмою «Обладнання та технології пластичного 

формування конструкцій машинобудування» освітнього ступеня «магістр» 

 

Укладач  доц.  Т. В. Гайкова 

Відповідальний  за випуск  завідувач  кафедри  технології  машинобудування  

проф. В. В. Драгобецький 

 

 

 

Підп. до др._______________. Формат 60×84 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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