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1. Профіль дисципліни 
 

 

 

 

 

Кафедра процесів, машин і 

обладнання в агроінженерії 

 

Освітній ступінь – магістр 

Галузь знань: 20 «Аграрні науки та продовольство»  

Спеціальність: 208  «Агроінженерія» 

Освітньо-професійна програма  

Кількість кредитів – 5 

Загальна кількість годин – 150 

Рік підготовки, семестр – 1/2 

Компонент освітньої програми: обов’язкова 

Цикл підготовки:  загально-освітня 

Мова викладання: українська 

 

2. Інформація про викладача 
Викладач (-і) Д.т.н., професор ГРАБАР Іван Григорович 

Профайл викладача (-ів) 
http://znau.edu.ua/fakulteti/inzhenerno-tekhnichnij-fakultet/m-about-

pmo/ sklad-pmo /grabar-ivan-grygorovych 

Контактна інформація (0412)471718, ivan-grabar@ukr/net 

Сторінка курсу в Moodle http://185.25.118.66/course/view.php?id=894 

Консультації 
Онлайн консультація через Zoom, telegram, щовівторка з 13.00 до 

17.00 
 

3. Анотація до дисципліни 
Оволодіння навичками наукових досліджень є важливою компонентою  

магістерської підготовки.   Ось чому дисципліна “Методологія і організація наукових 

досліджень з елементами патентознавства” займає провідну роль в формуванні  

наукового світогляду магістрів в галузі механізації сільського господарства. 

Інноваційне проектування, конструювання та науково обґрунтована 

експлуатація сучасних машин аграрного виробництва має базуватися на глибоких 

наукових дослідженнях статики та динаміки, міцності і надійності, а також   

ефективності використання як окремих агрегатів, так і всього машинно-тракторного 

агрегату. Це суттєво впливає  на продуктивність  та конкурентоздатність 

сільськогосподарського виробництва, його економічність та екологічність.   

Дисципліна забезпечує підготовку студентів для вивчення таких дисциплін: 
Сервісне обслуговування машин та обладнання; Використання техніки в АПК; 
Оцінка впливу на довкілля технічних систем.  

 

 

 



4. Мета та цілі дисципліни 
Мета дисципліни “Методологія і організація наукових досліджень з елементами 

патентознавства” – забезпечити здобуття студентами  глибоких знань  з організації та проведення 

наукових досліджень, обробки результатів експериментальних досліджень, вмінь та навичок га оформлення 

результатів досліджень (написання звіту, статті, підготовки заявки на винахід), поглибити знання з 

моделювання ї та розрахунку технологічних процесів і робочих органів машин, які необхідні для 

високоефективного використання технічних засобів механізації в агропромисловому виробництві, 

проведення досліджень, спрямованих  на  вдосконалення   існуючих і створення нових машин. Дисципліна 

забезпечує формування наступних компетенцій: 

 

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу 

ЗК 4. Здатність приймати обґрунтовані рішення 

СК 1. Здатність розв’язувати складні управлінські задачі та проблеми в сфері аграрного виробництва 

СК 2. Здатність здійснювати наукові та прикладні дослідження для створення нових та удосконалення 

існуючих технологічних систем сільськогосподарського призначення, пошуку оптимальних методів їх 

експлуатації. Здатність застосовувати методи теорії подібності та аналізу розмірностей, математичної 

статистики, теорії масового обслуговування, системного аналізу для розв’язування складних задач і проблем 

сільськогосподарського виробництва 

СК 3. Здатність використовувати сучасні методи моделювання технологічних процесів і систем для 

створення моделей механізованих технологічних процесів сільськогосподарського виробництва 

 

 

 

 

5. Організація навчання 
Попередні вимоги до опанування начальної дисципліни: 

студент повинен знати: основи математичного аналізу, векторної алгебри, елементів кінематичного 

та динамічного аналізу машин, елементів розрахунку на міцність та зносостійкість деталей машин,  

агротехнічні та нормативні документи з використання машинних технологій,  передовий та закордонний 

досвід застосування засобів механізації агровиробництв,  методи обґрунтування і визначення основних 

параметрів, режимів і показників роботи сільськогосподарських машин, машинних агрегатів і комплексів, 

методи оцінювання якості роботи машин, їх переваги і недоліки, особливості механізації процесів 

рослинництва в умовах ринкової економіки, основні напрями і тенденції розвитку окремих груп машин та 

сільськогосподарської техніки загалом. 

вміти: використовувати методи вищої математики, векторного аналізу, теоретичної механіки, опору 

матеріалів, деталей машин до розрахунку конкретних деталей та вузлів машин, аналізувати причини поломок 

та відмов, підкріплені відповідними розрахунками, виконувати технологічні, кінематичні, енергетичні 

розрахунки машин та їх робочих органів і вузлів. 

 

5.1. Обсяг дисципліни 

 
Вид заняття Загальна кількість годин 

Денна Заочна 

Лекції 30 8 

Практичні / лабораторні 34 10 

Самостійна робота 86 132 

 

5.2. Формат дисципліни 
Необхідно вказати формат проведення дисципліни: очний, змішаний (поєднання традиційних форм 

навчання з елементами електронного навчання через систему Moodle), дистанційний. Для заочної форми 

навчання можливим є поєднання очного та дистанційного форматів викладання дисципліни. 

Для формування у студентів системного технічного мислення на лекційних та лабораторних заняттях 

проводяться обговорення актуальних питань по даній дисципліні, експрес-опитування, аналіз та вирішення 

практичних ситуацій. 

Лекції та практичні заняття проводяться очно з можливим  поєднання очного та дистанційного 

форматів викладання дисципліни (на платформі Moodle) під безпосереднім керівництвом викладача з 

використанням електронних дидактичних демонстраційних матеріалів (мультимедійні презентації, схеми, 

відео- й аудіозаписи, тощо), що призначені для супроводу навчального процесу. 



   Практичні та лабораторні роботи – інформаційні інтерактивні демонстраційні моделі природних і 

штучних об’єктів, процесів та їхніх властивостей із застосуванням методичних розробок, плакатів, натурних 

зразків. 

Самостійна робота з використанням можливості мережі інтернет з наданням відповідних посилань на 

джерело інформації. Самостійна робота планується та організовується індивідуально кожним студентом, але 

він завжди може розраховувати на консультацію викладача. 

 

 

 

 

5.3. Тематичний план начальної дисципліни 
 

№ 

п/п 

Тема Назви  теми Кількість 

годин 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

1 Т1 Вступ.  

1.Основні поняття наукових досліджень.  

2.Наука та наукове дослідження.   

3.Проблема, тема, предмет та об’єкт дослідження 

1 1 

2 Т2  Методи наукових досліджень 

1.Гіпотеза, закономірність, закон. 

2. Постановка задачі в наукових дослідженнях 

3.Теоретичні дослідження 

4.Експериментальні дослідження 

1 - 

3 Т3  Виявлення закономірностей в наукових дослідженнях. 

1.Закономірності, що виявляються в теоретичних 

дослідженнях 

2.Закономірності, що виявляються при обробці 

експериментальних досліджень та мистецтво 

апроксимації 

3.Роль виявлених закономірностей 

4. Закон, закономірність та їх кількісний вираз 

12 2 

4 Т4 Елементи теорії коливань в наукових дослідженнях. 

1.Моделі реальних машин та МТА 

2.Статичні та динамічні моделі 

3.Диференціальні рівняння вільних  та вимушених  

коливань. Лінійне наближення 

6 1 

5 Т5 Лінійні коливання різноманітної фізичної природи.  

1.Коливання елементів машин 

2.Елементи коливань в електричному контурі 

3.Порвняльний аналіз моделей механічних та 

електродинамічних моделей коливань 

4.Екологічні системи. Модель «Хижак - жертва»  

8 1 

6 Т6 Коливання в економічних системах.  
1.Побудова динамічних моделей економічних систем 

2.Диференціальні рівняння моделі «попит - пропозиція»  

3. Розв’язки в лінійному та нелінійному наближенні. 

4 1 

8 Т7 Загальний випадок нелінійних моделей.  

1.Алгоритми числових розв’язків нелінійних 

диференціальних рівнянь.  

2.Синергетика та її роль в створенні технологій 21 

століття  

4 1 



3.Сценарії переходу до хаосу в нелінійних системах  

9 Т9 Оформлення результатів наукового дослідження 

1.Роль та значення оформлення результатів наукового 

дослідження 

2.Інтелектуальна власність в інженерній діяльності 

3. Патентування технологічних рішень 

4.Майстер-клас «Винахід на задану тему» 

5.Піфдготовка звітц, статті, виступу 

18 8 

10 Т10 Наукова робота, як бізнес.  

1.Прикладне значення наукових досліджень 

2.Наукове дослідження з госпдоговірної та держбюджетної 

тематики.  

3.Процес підготовки до заключення договору про виконання 

договірної роботи 

10 3 

 

Перелік завдань курсової олботи 

1. Аналітичні, графічні чи числові методи дослідження кінематики плоских 

механізмів машин з трьома та чотирьома рухомими ланками (5 типів кривошипно-

шатунних та 5 типів кривошипно-кулісних механізмів) 

2. Аналітичні, графічні чи числові методи дослідження динаміки плоских 

механізмів машин з трьома та чотирьома рухомими ланками (5 типів кривошипно-

шатунних та 5 типів кривошипно-кулісних механізмів) 

3. Даслідження динаміки передач з гнучкими елементами(5 типів ланцюгових та 5 

типів пасових передая) 

4. Мистецтво апроксимації результатів експериментальних досліджень та побудова 

математичної моделі (на заданих прикладах) 

5. Прискорене прогнозування ресурсу елементів машин на основі 

термоактиваційних моделей та авторської методики проф.Грабара 

6. Підготовка та публікація тез доповіді чи статті за результатами досліджень 

7. Пілготовка та подача заявки на винахід за результатами досліджень 

8. Побудова та обґрунтування моделі власного кар’єрного росту   

 

Загальні положення і коротка характеристика курсової роботи 
 

Курсова робота є самостійною, творчою роботою. 

Виконання курсової роботи повинне сприяти: розвитку навичок інженерних 

розрахунків; підготовці до магістерської роботи; закріпленню та поглибленню 

теоретичних знань і практичних навичок; вмінню систематизувати та аналізувати 

літературу. 

Курсова робота складається з обов’язкової та вибіркової частин. 

Обов’язкові завдання - №1,2, 6,7. Із завдань вільного вибору  №3,4,5,8 автор 

обирає та виконує одне  . 

Курсова робота складається з пояснювальної записки та розрахунків. 

Розрахунково-пояснювальну записку виконують на аркушах формату А4 

обсягом 25...30 сторінок. Основною складовою частиною записки є побудова 

математичної моделі та кінематичний і динамічний аналіз одного з заданих плоских 

механізмів (завдання 1 та 2), а також набуття практичних навичок  в оформленні 



результатів наукових досліджень (оформленні накової статті та заявки на винахід) . 

При цьому метод дослідження – аналітичний, графічний чи числовий – автор вибирає 

самостійно, на власний розсуд. 

 

5.4. Система оцінювання та вимоги 

Загальна система оцінювання дисципліни 
ПРИКЛАД: 

Участь у роботі впродовж семестру/екзамен – 60/40 

 

Вид заняття 

Максимальна 

кількість 

балів за 

одиницю 

Кількість 

одиниць 

Максимальна 

кількість 

балів 

Лекції 1 30 30 

Практичні 

заняття 
1 34 34 

Самостійна 

робота 
1 3 3 

Модульна 

контрольна 

робота* 

- - - 

Індивідуальні 

завдання 
- - - 

Разом: 67 
 

Вимоги до курсової роботи (проєкту) 

Загальними вимогами до курсової роботи є: 

відповідність реальним умовам виробництва; 

логічність побудови та викладення матеріалу; 

лаконічність формулювань; переконливість 

аргументації та доказовість висновків; 

обґрунтованість прийнятих рекомендацій 

виробництву. 

 

Умови допуску до підсумкового контролю 

Здобувач вищо освіти допускаєть до підсумкрвого контролю за 

умови здачі або захисту звітів по лабораторним роботам та 

успішного виконання розрахунково-графічних робіт. 

Критерії оцінювання 

Система оцінювання сформованих компетентностей у 

студентів враховує види занять, які згідно з програмою 

навчальної дисципліни передбачають лекційні, лабораторні 

заняття, а також виконання самостійної роботи. Оцінювання 

сформованих компетентностей у студентів здійснюється за 

накопичувальною 100-бальною системою. Відповідно 

контрольні заходи включають: 

- поточний контроль, що здійснюється протягом 

семестру під час проведення лекційних, лабораторних занять і 

оцінюється сумою набраних балів (максимальна сума – 60 

балів;); 

- підсумковий/семестровий контроль, що проводиться 

у формі семестрового екзамену, відповідно до графіку 

навчального процесу. 

Поточний контроль з даної навчальної дисципліни 

проводиться в таких формах: 

- активна робота на лекційних заняттях; 

- активна участь у виконанні лабораторних робіт; 

- активна участь у дискусії та презентації матеріалу 

на лабораторних заняттях, захисту звіту по лабораторній роботі; 

- експрес-опитування. 



Підсумковий/семестровий контроль проводиться у 

формі семестрового екзамену. Семестровий екзамен – форма 

оцінки підсумкового засвоєння студентами теоретичного та 

практичного матеріалу з окремої навчальної дисципліни, що 

проводиться як контрольний захід. 

Порядок проведення поточного оцінювання знань 

студентів. 

Оцінювання знань студента під час лабораторних занять 

проводиться за накопичувальною 100-бальною системою за 

такими критеріями: 

- розуміння, ступінь засвоєння теорії та методології 

проблем, що розглядаються; 

- ступінь засвоєння фактичного матеріалу 

навчальної дисципліни; 

-  ознайомлення з рекомендованою літературою, а 

також із сучасною літературою з питань, що розглядаються; 

-  вміння поєднувати теорію з практикою при 

розгляді виробничих ситуацій, розв'язанні задач, проведенні 

розрахунків у процесі виконання завдань, винесених на розгляд 

в аудиторії; 

-  логіка, структура, стиль викладу матеріалу в 

письмових роботах і при виступах в аудиторії, вміння 

обґрунтовувати свою позицію, здійснювати узагальнення 

інформації та робити висновки; 

-  арифметична правильність виконання завдання. 

Максимально можливий бал за конкретним завданням 

ставиться за умови відповідності індивідуального завдання 

студента або його усної відповіді всім зазначеним критеріям. 

Відсутність тієї або іншої складової знижує кількість балів. При 

оцінюванні індивідуальних завдань увага також приділяється 

якості, самостійності та своєчасності здачі виконаних завдань 

викладачу, згідно з графіком навчального процесу. Якщо якась 

із вимог не буде виконана, то бали будуть знижені. 

Критерії оцінювання позааудиторної самостійної 

роботи студентів. 

Загальними критеріями, за якими здійснюється 

оцінювання позааудиторної самостійної роботи студентів, є: 

глибина і міцність знань, рівень мислення, вміння 

систематизувати знання за окремими темами, вміння робити 

обґрунтовані висновки, володіння категорійним апаратом, 

навички і прийоми виконання практичних завдань, вміння 

знаходити необхідну інформацію, здійснювати її 

систематизацію та обробку, самореалізація на лабораторних 

заняттях. 

Підсумковий контроль знань та компетентностей 

студентів з навчальної дисципліни здійснюється на підставі 

проведення семестрового екзамену. 

Екзаменаційний білет охоплює програму дисципліни і 

передбачає визначення рівня знань та ступеня опанування 

студентами компетентностей. 

Завданням екзамену є перевірка розуміння студентом 

програмного матеріалу в цілому, логіки та взаємозв'язків між 

окремими розділами, здатності творчого використання 

накопичених знань, вміння формулювати своє ставлення до 

певної проблеми навчальної дисципліни тощо. В умовах 

реалізації компетентнісного підходу екзамен оцінює рівень 

засвоєння студентом компетентностей, що передбачені 

кваліфікаційними вимогами.  

Студент не може бути допущений до складання 

екзамену, якщо кількість балів, одержаних за результатами 

перевірки успішності під час поточного та модульного 



контролю відповідно до змістового модуля впродовж семестру, 

в сумі не досягла 36 балів. Після екзаменаційної сесії декан 

факультету видає розпорядження про ліквідацію академічної 

заборгованості. У встановлений термін студент добирає залікові 

бали. 

Студента слід вважати атестованим, якщо сума балів, 

одержаних за результатами підсумкової/семестрової перевірки 

успішності, дорівнює або перевищує 60. Результат семестрового 

екзамену оцінюється в балах (максимальна кількість – 40 балів, 

мінімальна кількість, що зараховується, – 24 бали) і 

проставляється у відповідній графі екзаменаційній "Відомості 

обліку успішності". 

Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни 

розраховується з урахуванням балів, отриманих під час 

екзамену, та балів, отриманих під час поточного контролю за 

накопичувальною системою. Сумарний результат у балах за 

семестр складає: "60 і більше балів – «задовільно»", "59 і менше 

балів – «не задовільно»" та заноситься у екзаменаційну 

"Відомість обліку успішності" навчальної дисципліни. У 

випадку отримання менше 60 балів студент обов'язково складає 

екзамен після закінчення екзаменаційної сесії у встановлений 

деканом факультету термін. 

У випадку повторного отримання менше 60 балів декан 

факультету призначає комісію у складі трьох викладачів на чолі 

із завідувачем кафедри та визначає термін перескладання 

екзамену, після чого приймається рішення відповідно до 

чинного законодавства. 

 

Примітка: Контроль знань та вмінь здобувача вищої освіти здійснюється згідно з кредитно-трансферною 

системою організації освітнього процесу. Рейтинг студента із засвоєння дисципліни визначається за 100-

бальною шкалою, тобто він формується з рейтингу виконання начальної роботи, для оцінювання якої 

призначається 60 балів, та рейтингу підсумкового контролю – 40 балів. 

 

6. Результати навчання 
Шифр Результат навчання 

РН7 

Знати: 

РН 7. Планувати наукові та прикладні дослідження, обґрунтовувати вибір методології і 

конкретних методів дослідження 

РН8 
РН 8. Створювати фізичні, математичні, комп’ютерні моделі для вирішування 

дослідницьких, проектувальних, організаційних, управлінських та технологічних задач 

РН18 
РН 18. Застосовувати багатокритеріальні моделі прийняття рішень у детермінованих 

умовах та в умовах невизначеності під час вирішення професійних завдань 

РН 19. РН 19. Забезпечувати охорону інтелектуальної власності 

 

7. Пререквізити 

Перелік дисциплін, засвоєння яких необхідне для вивчення дисципліни 
1. Вища математика.. 

2. Теоретична механіка. 

3. Теорія машин і  механізмів. 

4. Механіка матеріалів і  конструкцій. 

5. Деталі машин і основи   конструювання. 

6. Обґрунтування інженерних рішень 
 

8. Політики дисципліни 
(політики дисципліни (вимоги та правила поведінки учасників освітнього процесу 

(відвідування занять, академічна активність, мотивація тощо), рекомендації щодо 

виконання контрольних заходів, принципи формування підсумкової оцінки, забезпечення 



інклюзивності освітньої діяльності через гарантування рівного доступу до здобуття 

вищої освіти особами з особливими потребами і т.д.).  

 

Викладач та всі здобувачі, що вивчають цей курс, зобов’язуються дотримуватись 

таких положень: «Положення про академічну доброчесність, запобігання та виявлення 

плагіату в ЖНАЕУ», «Порядок формування рейтингу успішності студентів ЖНАЕУ для 

призначення академічних стипендій» та розуміють, що за їх порушення несуть особисту 

відповідальність. 

 

9. Технічне та програмне забезпечення (за потреби) 

 

10.  Література необхідна для вивчення навчальної дисципліни 
 

Методичне забезпечення 
 

1. Методичні вказівки до виконання практичних  робіт з дисципліни: “Методологія і 

організація наукових досліджень з елементами патентознавства” «Сільськогосподарські 

машини» (для студентів ОС «Магістр» факультету інженерії та енергетики за спеціальністю 208) 

2. Методичні вказівки до виконання курсової  роботи. 
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