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В процесі вивчення дисципліни МЕТОДИКА ТА МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ у студентів ФОРМУЮТЬСЯ НАВИКИ ФОРМУЛЮВАННЯ МЕТИ І 

ЗАВДАНЬ САМОСТІЙНИХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЕТАПІВ РЕАЛІЗАЦІЇ 

ЦИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ДЛЯ РОЗРОБКИ ПРОЕКТІВ З ЕЛЕМЕНТАМИ 

ВДОСКОНАЛЕННЯ І ОПТИМІЗАЦІЇ ОБЛАДНАННЯ АБО ТЕХНОЛОГІЧНИХ 

ПРОЦЕСІВ. 

Наприклад: Розробляти нові уявлення и моделі процесів випарних технологій – як 

приклад розвитку інноваційної технології. Вміння розрахувати теплові помпи або 

кондиціонери для впровадження в технологічних системах и процесах, і провести 

розрахунок гідравлічних, теплових, електричних показників ефективності 

трансформації різних видів енергії, а також ефективність динамічних процесів з 

виконанням вдосконалення і оптимізації розроблених процесів. 
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Передумовами для вивчення дисципліни є набуття теоретичних знань та 

практичних навичок за такими дисциплінами:  термодинаміка і тепло масообмін, 

основи гідравліки і аеродинаміки, фізичне та математичне моделювання. 

 

Програмні результати навчання: 

знати: 

- основні етапи і методи розробки наукових проектів; 

- методі и моделі побудови систем логічних аргументів та перевірених фактів 

щодо формування навичок управління інформацією для організації та 

проведення наукових досліджень. 

- сучасні методи створення та організаційні систем раціонального використання 

традиційних та альтернативних джерел енергії. 

володіти: 

- методами і інструментами виконання обзору та аналізу літературних джерел та 

патентів за змістом наукових досліджень; 

- методами організації і управління і координації науковими проектами; 

- методами та положеннями щодо планування науковими проектами; 

- теоретичними знаннями щодо аналізу, вдосконаленню та оптімізації пропозицій 

при виконанні наукових проектів; 

вміти:  

- виконувати патентні та літературні дослідження з розробкою науково-

технічного обзору; 

- розробляти вибір та розрахунки джерел енерго або теплопостачання; 

- розрахувати режими регулювання теплового навантаження; 

- вибрати, обґрунтувати і зробити розрахунок гідравлічних, аеродинамічних або 

теплових мереж; 

- вибрати основне і допоміжне обладнання технологічних процесів або мереж. 

 
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 
Назва тем 

Кількість годин 

Лек-

ції 

Прак-

тичні 

Само-

стійна 

1 2 3 4 5 

1.1 Удосконалення методів, обладнання та технології – 

основа розвитку підприємств. 
2 4 16 

1.2 Раціональне використання традиційних та 

альтернативних джерел енергії 
4 4 16 

1.3 Енергія. Потужність. Закони. Ефективність при 

трансформації та використанні енергії. 
4 4 

14 

1.4 Культура користування енергії – шлях до 

процвітання. Конкурентна спроможність 
2 4 

16 

1.5 Екологічний та енергетичний аудит підприємств. 

Технічний аналіз проектів.  
4 4 

14 

1.6 Сучасні технології. Енергетика.  
4 4 

16 

1.7 Випарні технології – як приклад розвитку 

інноваційної технології 
4 4 

14 



1.8 Комбінування технологічних процесів з метою 

підвищення системної ефективності 
4 4 

14 

 Всього 28 32 120 

 

Критерії оцінювання та засоби діагностики 

Мінімальний та максимальний рівень оцінювання щодо "заліку" за навчальною 

дисципліною "Прикладні наукові дослідження"  складає 60 і 100 балів і може бути 

досягнений наступними засобами оцінювання: 

 
Засоби оцінювання Мінімальна 

кількість 

балів 

Максимальна 

кількість 

балів 
Засоби оцінювання 

Кількість у 

семестрі 

Контроль знань:    

- Поточний контроль знань (стандартизовані 

тести), або 
2 

20 40 

- Підсумковий (семестровий) контроль знань 1 

Залік  1 40 60 

Разом  60 100 

 

Передбачено виконання розрахунково-графічної роботи, яка складається: 

складається з двох частин: розрахункової та графічної і виконується у вигляді 

пояснювальної записки та графічної частини (формат А-3). 

За індивідуальним завданням в розрахунковій частині необхідно розробити: 

- літературний і патентний обзори за темою наукових досліджень; 

- розробити режими регулювання навантаження технологічного процесу; 

- провести гідравлічні та теплові розрахунки технологічних процесів. 

У графічній частині надається побудова схем або планів технологічного 

процесу, а також план і розріз технологічного обладнання або систем. 

Методичні рекомендації до розрахунково-графічної роботи [5]. 

 

Два рази за семестр проводяться експрес контроль знань – стандартизовані тести 

(20 тестових питань), наприклад 

1. Наукові дослідження спрямовані на: 

a) розробку новітніх технологій та технологічного обладнання,; 

b) розробку корисних порад; 

c) розробку традиційних проектів; 

2. Першим етапом дослідження є: 

a) аналіз і систематизація науково-технічної інформації за темою; 

b) експериментальні дослідження; 

c) впровадження розроблених технічних рішень; 

 

Підсумковий контроль знань проводиться для студентів, що не змогли з будь 

яких причин набрати необхідну кількість балів, або для студентів, що бажають 

збільшити вже набрану кількість балів.  Підсумковий контроль знань здійснюється у 

вигляді усної бесіди з викладачем. 
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