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Реквізити навчальної дисципліни 
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Галузь знань 13 Механічна інженерія 

Спеціальність 131 Прикладна механіка 

Освітня програма Технологічні системи інженерії з’єднань та поверхонь 

Статус дисципліни обов’язкова (ПО 11) 

Форма навчання Очна (денна) 

Рік підготовки, семестр 1 курс, осінній семестр 

Обсяг дисципліни 60 годин / 2 кредити ECTS 

Семестровий 
контроль/ контрольні 
заходи 

Рейтингова система оцінювання, залік 

Розклад занять http://rozklad.kpi.ua  

Мова викладання Українська 

Інформація про  
керівника курсу / 
викладачів 

Лектор: д.т.н., доцент Пащенко Валерій Миколайович, 
valnikpas@gmail.com  

Практичні, лабораторні: д.т.н., доцент Пащенко Валерій 
Миколайович, valnikpas@gmail.com 

Розміщення курсу Лекції з дисципліни і методичні вказівки до практичних занять 
висилаються кожному студенту по електронній пошті. Контрольні 
примірники передаються методисту кафедри для збереження в 
електронній бібліотеці кафедри. 

Програма навчальної дисципліни 

1. Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання 

Мета дисципліни - формування у студентів системи знань щодо методологічних та 
теоретичних основ наукових досліджень, підготувати майбутніх фахівців до вирішення 
практичних питань наукових досліджень із використанням у своїй роботі досягнень 
науки і техніки. 

Предмет дисципліни - теоретичні та методичні основи наукових знань. 
 
Відповідно до освітньої програми студенти після засвоєння дисципліни мають 
продемонструвати такі результати навчання. 

Компетентності: 

Загальні компетентності: 

1) Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми (ЗК 1). 
2) Здатність генерувати нові ідеї (креативність) (ЗК 3). 
3) Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з 

експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності) (ЗК 5). 
4) Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями (ЗК 6). 
5) Здатність проведення досліджень на відповідному рівні (ЗК 7). 
6) Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу (ЗК 8). 

http://rozklad.kpi.ua/
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7) Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел (ЗК 9). 

Фахові компетентності: 

1) Здатність застосовувати відповідні методи і ресурси сучасної інженерії для 

знаходження оптимальних рішень широкого кола інженерних задач із застосуванням 

сучасних підходів, методів прогнозування, інформаційних технологій та урахуванням 

наявних обмежень та застосовувати відповідні наукові і технічні методи, інформаційні 

технології та прикладне комп'ютерне програмне забезпечення для вирішення 

інженерних і наукових завдань з прикладної механіки, пошуку оптимального рішення за 

умов неповної інформації та суперечливих вимог (ФК 1). 

2) Здатність описати, класифікувати та змоделювати широке коло технічних об’єктів та 
процесів, що ґрунтується на глибокому знанні та розумінні теорій та практик 
механічної інженерії, а також знаннях суміжних наук. (ФК 2). 

3) Здатність планувати і виконувати експериментальні і теоретичні дослідження з 
прикладної механіки та дотичних міждисциплінарних проблем (ФК 5). 

4) Здатність застосовувати відповідні математичні, наукові і технічні методи, 
інформаційні технології та прикладне комп'ютерне програмне забезпечення для 
вирішення інженерних і наукових завдань з прикладної механіки. (ФК 6). 

5) Здатність використовувати базові уявлення про різноманітність технологічних 
процесів зварювання і споріднених процесів (ФК 9). 

6) Здатність застосовувати сучасні розрахункові методи прогнозування структури, 
властивостей та обґрунтовано вживати технологічні і металургійні заходи з 
попередження можливих дефектів, під час розробки технологічних процесів зварювання 
та інженерії поверхні (ФК 12). 

7) Здатність здійснювати науково-дослідницьку діяльність в галузі наукових досліджень на 
підставі певних знань щодо методології, методики та інструментарію дослідження, 
шляхом застосовування у дослідженнях методів аналізу інформаційних джерел та 
організації наукової праці, а також знань щодо підготовлення ними публікацій, 
кваліфікаційних робіт (ФК 13). 

8) Здатність розробляти технологічні процеси та створювати інноваційні рішення 
методами інженерії поверхні та споріднених процесів зварювання (ФК 14). 

9) Здатність розробляти технологічні процеси та створювати інноваційні рішення 
методами інженерії поверхні та споріднених процесів зварювання (ФК 15) 

10) Здатність планувати і виконувати експериментальні дослідження, обробляти 
результати експерименту на основі використання сучасних інформаційних технологій 
та мікропроцесорної техніки, інтерпретувати результати натурних або модельних 
експериментів (ФК 16). 
 

Програмні результати навчання: 

 Використовувати сучасні методи визначення оптимальних параметрів технічних 
систем засобами системного аналізу, математичного та комп’ютерного моделювання, 
зокрема за умов неповної та суперечливої інформації (РН4). 

 Самостійно ставити та розв’язувати задачі інноваційного характеру, аргументувати і 
захищати отримані результати та прийняті рішення (РН5). 

 Розробляти, виконувати та оцінювати інноваційні проекти з урахуванням інженерних, 
правових, екологічних та соціальних аспектів (РН6). 

 Зрозуміло і недвозначно презентувати результати досліджень та проектів, доносити 
власні висновки, аргументи та пояснення державною та іноземною мовами усно і письмово 
колегам, здобувачам освіти та представникам інших професійних груп різного рівня (РН 7). 

 Вчитися і оволодівати сучасними знаннями, технологіями, інструментами і методами, 



зокрема через самостійне опрацювання фахової літератури, участь у науково-технічних та 
освітніх заходах (РН 8). 

 Відшуковувати необхідну інформацію в науково-технічній літературі, електронних базах 
та інших джерелах, оцінювати та аналізувати цю інформацію (РН 10). 

 Планувати і виконувати експериментальні і теоретичні дослідження у сфері прикладної 
механіки, аналізувати їх результати, обґрунтовувати висновки (РН 11). 

 Знання та розуміння основ організації дослідницького (наукового) процесу (РН 12). 

 Знання, розуміння і практичне застосування теорії експерименту, методик планування 
експерименту, оцінки достовірності результатів експерименту, методів аналізу 
експериментальних даних і побудови на їх основі математичних моделей, зокрема і 
використання новітніх методів на основі використання сучасних інформаційних технологій 
(РН 13). 

 

2. Пререквізити та постреквізити дисципліни (місце в структурно-логічній схемі навчання за 
відповідною освітньою програмою) 

Для успішного засвоєння «Основи наукових досліджень» студент повинен мати базові знання з 
дисциплін бакалаврської підготовки: 

На результатах навчання з «Основи наукових досліджень» базуються дисципліни: 

 науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації; 

 науково-дослідна практика; 

 виконання магістерської дисертації. 

 

3. Зміст навчальної дисципліни  

1) Наука та її роль у розвитку суспільства  
2) Наукове дослідження.  
3) Методологічні основи наукового знання.  
4) Вибір напрямку й планування науково-дослідної роботи. Аналіз теоретико-

експериментальних досліджень і формулювання висновків.  
5) Ефективність наукових досліджень. 
6) Наукова інформація: пошук, накопичення і обробка. 
7)  Написання наукових статей, монографій, 

наукових доповідей і повідомлень. 
8) Загальні вимоги до науково-дослідної роботи.  
9) Написання, оформлення і захист наукових праць студентів. 
10) Виконання й захист наукових дисертацій. 

 

4. Навчальні матеріали та ресурси 

Базова література: 

1. Колісніченко Е. В. Основи наукових досліджень: опорний конспект лекцій / Е. В. 
Колісніченко – Суми: СДУ, 2012. – 82 с. 

 

Додаткова література: 

1. Лудченко А.А. Основы научных иследований: учеб. пособие / A. A. Лудченко, Я. A. Лудченко, 
Т. А. Примак ; под ред. A.A. Лудченко. — Київ: Знання, 2000. — 114 с. 

2. Сабитов Р.А. Основы научных исследований: учеб. Пособие. — Челябинск, 2002. — 138 с. 
3. Цехмістрова Г.С. Основи наукових досліджень: навч. Посібник. — Київ: Видавничий Дім 

«Слово»,  2003.— 240 c. 



4. Марцин В.С. Основи наукових досліджень: навч. посібник / В.С. Марцин, Н.Г. Міценко, О.А. 
Даниленко та ін. — Львів: Ромус-Поліграф, 2002.— 128 c. 

5. Романчиков В.І. Основи наукових досліджень: навч. посібник. — Київ: Видавництво «Центр 
учбової літератури», 2007. — 254 с. 
 

Навчальний контент 

5. Методика опанування навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

1-й тиждень 

Лекція 1. Наука та її роль у розвитку суспільства 
Поняття науки. Базові поняття: предмет науки, об’єкт дослідження. Економічна ситуація в галузі 
науки. Типові схеми фінансування: «лобовий» спосіб, «комплексний» спосіб, «дефіцитне» 
керування. Науково-технічна політика. Основні її принципи та механізми реалізації. Пріоритети 
наукових досліджень. Цілі державних програм стимулювання розвитку науки. Класифікація наук. 
Наукове дослідження. Мета та результат наукового дослідження. Етапи наукового дослідження. 
Фундаментальні та прикладні дослідження. Класифікації за джерелом фінансування та тривалістю. 
Рівні наукового дослідження: емпіричний та теоретичний. Структурні компоненти теоретичного 
пізнання. Структура емпіричного пізнання. Ефективність наукових досліджень. Види ефективності 
досліджень. Якісні та кількісні показники ефективності. Впровадження завершених наукових 
досліджень у виробництво. Етапи впровадження. 
 
 
2-й тиждень 
Практичне заняття 1 

 

3-й тиждень 

Лекція 2. Методологічні основи наукового знання 
Методологія наукових досліджень. Методи теоретичного та емпіричного дослідження. Їх 
класифікація. Методика дослідження. Загальнонаукова й філософська методологія: сутність, 
загальні принципи. Аналіз, синтез, індукція, дедукція, аналогія. Аксіоматичний та гіпотетичний 
методи. Історичний метод. Узагальнення, спостереження, експеримент, опис, порівняння. 
Моделювання: фізичні, математичні та натурні моделі. 
 

4-й тиждень 

Практичне заняття 2 

 

5-й тиждень 

Лекція 3. Наукова інформація: пошук, накопичення і обробка 
Наукова інформація та її джерела. Робота із джерелами інформації. Особливості патентних 
досліджень.  
 

6-й тиждень 

Практичне заняття 3 
 

7-й тиждень 

Лекція 4. Написання наукових статей, монографій, наукових доповідей і повідомлень  
Види наукових публікацій. Наукова монографія. Наукова стаття. Тези наукової доповіді 
(повідомлення). Наукова доповідь (повідомлення). Правила оформлення публікацій. 

 

8-й тиждень 



Практичне заняття 4 

 

9-й тиждень 

Лекція 5. Написання, оформлення і захист наукових праць студентів 

Кваліфікаційна робота. ЇЇ завдання. Формулювання теми наукового дослідження. Обґрунтування 
актуальності вибраної теми. Визначення об’єкта та предмета досліджень. Постановка мети та 
конкретних завдань. Вибір методу (методики) проведення досліджень. Етапи виконання 
кваліфікаційної роботи. Структура кваліфікаційної роботи. Відгуки на кваліфікаційну роботу. 
Рецензія на кваліфікаційну роботу. Захист кваліфікаційної роботи. 
 

10-й тиждень 

Практичне заняття 5 

 

11-й тиждень 

 

12-й тиждень 

Практичне заняття 6 

 

13-й тиждень 

 

14-й тиждень 

Практичне заняття 7 

 

15-й тиждень 

 

16-й тиждень 

Практичне заняття 8 

 

17-й тиждень 

 

18-й тиждень 

Практичне заняття 9 
 

6. Самостійна робота студента 

Види самостійної роботи: 

6.1 Обробка і оформлення даних, отриманих при виконанні практичних занять – 2 
години на кожне практичне заняття (всього – 18 год.). 

6.2 Підготовка до заліку – 9 год. 

6.3 Підготовка до лекцій – 1 година на кожну лекцію (всього – 5 год.) 



7. Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

Політика навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень» є складовою частиною загальної 
політики в галузі якості КПІ імені Ігоря Сікорського і полягає у виконанні викладачем і 
студентами наступних принципів. 

 Відвідування лекцій та практичних занять є обов'язковим. Необхідність пропуску занять 
з поважних причин заздалегідь узгоджується з викладачем з вирішенням питання щодо 
форм відпрацювання пропущеного матеріалу. У разі пропуску занять через хворобу 
викладачеві надається медична довідка. 

 На лекціях та практичних заняттях обов'язковим є відключення телефонів. На заліку 
забороняється використання засобів зв’язку для пошуку інформації на гугл-диску 
викладача чи в інтернеті. 

 На лекціях та практичних заняттях студенти проявляють активність. На лекціях 
виникаючі питання задаються у відведений викладачем час.  На практичних заняттях 
питання вирішуються у міру виникнення в діалогової формі. За активність студентів на 
заняттях викладач призначає заохочувальні бали. 

 Практичні заняття роботи повинні бути виконані і захищені до початку екзаменаційної 
сесії. Перездачі заліку допускаються не більше двох разів під час додаткової сесії. Для 
повторної перездачі викладачем призначається комісія. 

 Академічна доброчесність є базовим принципом освітнього процесу і підлягає 
беззаперечному виконанню викладачем і студентами. 

 Викладач є лідером і гарантом підготовки методичних матеріалів, навчання, контролю 
і поліпшення дисципліни на сучасному рівні з урахуванням вимог міжнародних стандартів 
з використанням кращої практики підприємств та університетів світу. 

 

8. Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання (РСО) 

Поточний контроль проводиться за рішенням викладача в двох формах: експрес-опитування по 
темі попередньої лекції на початку лекції, опитування за темою заняття на початку 
практичного заняття. 
Календарний контроль: провадиться двічі на семестр як моніторинг поточного стану 
виконання вимог силабусу. 
Семестровий контроль: залік. 
Умови допуску до семестрового контролю: виконання повного комплексу практичних занять. 
Розрахунок рейтингових балів 

 Підготовка до лекцій оцінюється ваговим балом – 4. Максимальна кількість балів на всіх 

лекціях складає: 4 балів × 5 = 20 балів.  

 Активність на практичних заняттях оцінюється ваговим балом – від 1 до 4. 

Максимальна кількість балів за всі практичні заняття складає: 4 бали × 9 = 36 балів. 

 Виконання домашніх завдань за результатами практичних занять оцінюється ваговим 

балом від 1 до 5: 5 балів × 8 = 40 балів. 

 Заохочувальні бали за активність на аудиторних заняттях за семестр: 4 бали. 

 Сума вагових балів контрольних заходів протягом семестру складає: RC=20+36+40+4=100 

балів. 

 Рейтингова шкала з дисципліни складає: R = RC = 100 балів. 

Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою:  
Кількість балів Оцінка 

100-95 Відмінно 

94-85 Дуже добре 

84-75 Добре 

74-65 Задовільно 

64-60 Достатньо 



Менше 60 Незадовільно 

Не виконані умови допуску Не допущено 

 

9. Додаткова інформація з дисципліни (освітнього компонента) 

Перелік питань, які виносяться на семестровий контроль:  

1. Поняття науки 

2. Базові поняття (предмет науки, об’єкт дослідження, наукова діяльність, експериментальні 

розробки, науковий результат) 

3. Типові схеми фінансування науки 

4. Науково-технічна політика держави 

5. Пріоритети наукових досліджень 

6. Класифікація наук 

7. Наукове дослідження. Його етапи 

8. Ефективність наукових досліджень 

9. Впровадження завершених наукових досліджень у виробництво 

10. Методологія наукових досліджень 

11. Загальнонаукова й філософська методологія: сутність, загальні принципи 

12. Формулювання теми наукового дослідження  

13. Обґрунтування актуальності обраної теми 

14. Визначення об'єкта й предмета дослідження 

15. Постановка мети й конкретних завдань дослідження 

16. Вибір методу (методики) проведення дослідження 

17. Формулювання висновків та оцінка отриманих результатів 

18. Наукова інформація та її джерела 

19. Робота із джерелами інформації 

20. Особливості патентних досліджень 

21. Загальні вимоги до науково-дослідної роботи 

22. Основні вимоги до написання, оформлення і захисту наукових праць студентів 
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