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ВСТУП 
 

Робоча програма (РП) навчальної дисципліни розробляється на основі «Методичних ре-
комендацій до розроблення робочої програми навчальної дисципліни», затвердженої розпоря-
дженням від 10.07.2019 №071/роз та відповідних нормативних документів. 

 
1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

1.1. Заплановані результати 
Дана дисципліна є теоретичною основою сукупності знань, що вдосконалюють і поглиб-

люють інженерну підготовку у фахівця галузі знань «Механічна інженерія», надають теоретич-
ну підготовку докторів філософії з  питань наукових та інноваційних проблем прикладної меха-
ніки  та формування світоглядного рівня здобувача, забезпечують зміст і стратегію фахової дія-
льності доктора філософії  відповідно до світових трендів, інноваційних та наукових засад підт-
римки національної економіки. 

Метою викладання дисципліни є формування систематичних знань, умінь і навичок для 
здійснення професійно-наукової діяльності за спеціальністю, достатніх для самостійного вико-
нання службових обов’язків фахівця по підготовці, організації і впровадженню теоретичних і 
експериментальних наукових досліджень інноваційного характеру для  забезпечення процесів 
розвитку виробництва.  

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: придбання знань  закономірностей роз-
витку технічних систем, творчого мислення, сучасних методів пошуку нових технічних рішень. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни аспірант повинен набути наступні компе-
тентності: 

- здатність виконувати оригінальні дослідження, досягати наукових результатів, які створю-
ють нові знання за спеціальністю «Прикладна механіка», в тому числі трибології та дотич-
них до неї (нього, них) міждисциплінарних напрямах з тертя та зношування в машинах та 
суміжних галузей;  

- здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми дослідницького характеру відповід-
но до сучасного наукового дискурсу за спеціальністю «Прикладна механіка», в тому 
числі трибології, моделювати відповідні об’єкти досліджень, математично обробляти 
дані, оцінювати та забезпечувати якість виконуваних досліджень;  

- здатність ініціювати, розробляти і реалізовувати комплексні інноваційні наукові проекти  
за спеціальністю «Прикладна механіка», в тому числі трибології та дотичні до неї між-
дисциплінарні проекти, застосовувати сучасні методи наукометрії та лідерство під час 
їх реалізації. 

Міждисциплінарні зв’язки: дана дисципліна базується на знаннях таких дисциплін, як 
«Філософія науки та інновацій», «Інноваційні методи прийняття рішень в соціотехнічних та со-
ціокультурних системах» «Трибологія і інженерія поверхні» та є базовою для проведення нау-
ково-дослідної роботи та оформлення дисертації аспірантом. 

1.2. Програма навчальної дисципліни.  
Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принципом і складається 

з одного навчального модуля №1 «Наукові та інноваційні завдання і проблеми прикладної 
механіки», який є логічно завершеною, самостійною, цілісною частиною навчального плану, 
засвоєння якої передбачає проведення модульної контрольної роботи та аналіз результатів її 
виконання. 

Модуль 1. Наукові та інноваційні завдання і проблеми прикладної механіки  
Тема 1.1.  Мета і задачі курсу. Діалектика творчої діяльності.  
Методи пошуку нових технічних рішень. Евристика  і її сутність. Асоціативні методи по-

шуку технічних рішень. Мозговий штурм. Аналіз задач і синтез технічних рішень.  
Тема 1.2. Основні принципи організації наукових досліджень.  
Класифікація наукової продукції. Пропозиції і реалізація технічної або наукової ідеї. Пе-
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редпроектні дослідження, Розробка технічних завдань. Наукове дослідження об'єктів, явищ. 
Методичні розробки. Дослідно-технологічні, дослідно-конструкторскі розробки. Програмно-
математичне забезпечення і технічні розрахунки. Пошукові розробки. Технічна експертиза. Ви-
готовлення дослідних зразків та малих серій обладнання.  

Тема 1.3. Оцінка наукового значення і суспільної корисності теми і результатів НДР. 
    Основні показники оцінки НДР: актуальність, новизна, перспективність, очікувана еко-

номічна ефективність, здійснюванність, теоретична цінність, практична цінність. Вибір теми 
наукової роботи і напрямку досліджень. Складання огляду інформаційних матеріалів. Обгрун-
тування мети і задач дослідження. Структура і зміст етапів НДР. Аналіз тенденцій та прогно-
зування темпів розвитку наукових напрямків. Розробка програми наукової роботи та змісту її 
етапів. Розробка і зміст наукової документації: календарного плану, план-наряд, програма робіт, 
робочий план, кошторис затрат. 

Тема 1.4. Методологія та методика наукових досліджень. Планування та організація 
експериментальних досліджень. 

Основні поняття  і визначення методу абстракції, методу ідеалізації, методу екстраполяції, 
методу інтерполяції, методу індукції і дедукції, методу аналогії. Методу формалізації, методу 
математизації, методу моделювання. 

Задачі наукового експерименту. Різновидності та класифікація експериментальних дослі-
джень. Роль і місце теорії подібності при плануванні та організації експериментальних дослі-
джень. Віртуальний експеримент у середовищах Mathcad, Mathlab, Winmachine. Розробка плану 
експерименту, рандомізація дослідів, реалізація плану експерименту, перевірка відтворення до-
слідів, перевірка адекватності теоретичних моделей. 

Тема 1.5.  Методика обробки результатів експериментів. 
  Представлення дослідних даних у виді таблиць. Представлення дослідних даних у виді 

графіків. Представлення дослідних даних у виді математичних залежностей. Представлення до-
слідних даних у вигляді номограм. Оцінка точності і надійності результатів дослідів. Обгово-
рення результатів дослідів. 
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2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
2.1. Структура навчальної дисципліни. 
 

№ 
п/п Назва теми 

Обсяг навчальних занять (год.) 
Денна форма 

навчання 
Заочна форма 

навчання 

У
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ог
о 

Л
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ц
ії 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Модуль №1 «Наукові та інноваційні завдання і проблеми прикладної механіки» 

1.1 Мета і задачі курсу. Діалектика творчої 
діяльності. 

3 семестр 3 семестр 
12 2 2 8 14 2 - 12 

1.2 Основні принципи організації наукових 
досліджень. 

16 2 4 10 16 - 2 14 

1.3 Оцінка наукового значення і суспільної 
корисності теми і результатів НДР. 

16 2 4 10 16 2 - 14 

1.4 Методологія та методика наукових дослі-
джень. Планування та організація експе-
риментальних досліджень. 

16 2 4 10 15 - 1 14 

1.5 Методика обробки результатів експериме-
нтів. 

16 2 4 10 16 2 - 14 

1.6. Модульна контрольна робота №1 14 – 2 12 - - - - 
1.7. Підсумкова семестрова контрольна робота - - - - 13 - 1 12 

Усього за модулем №1 90 10 20 60 90 6 4 80 
Усього за навчальною дисципліною 90 10 20 60 90 6 4 80 

 
 
2.2. Лекційні заняття, їх тематика і обсяг 

№ 
п/п 

Назва теми 

Обсяг навчальних занять (год.) 
Денна форма 

навчання 
Заочна форма 

навчання 
Лекції СРС Лекції СРС 

 

1 2 3 4 5 6 
1.1 

Мета і задачі курсу. Діалектика творчої діяльності. 
3 семестр 3 семестр 
2 4 2 6 

1.2 Основні принципи організації наукових досліджень. 2 5 - 7 
1.3 Оцінка наукового значення і суспільної корисності 

теми і результатів НДР. 
2 5 2 

7 

1.4 Методологія та методика наукових досліджень. 
Планування та організація експериментальних дос-
ліджень. 

2 5 - 
7 

1.5 Методика обробки результатів експериментів. 2 5 2 7 
Усього за модулем №1 10 24 6 34 

Усього за навчальною дисципліною 10 24 6 34 
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2.3. Практичні заняття, їх тематика і обсяг 

 

№ 
п/п 

Назва теми 

Обсяг навчальних занять (год.) 
Денна форма 

навчання 
Заочна форма 

навчання 
Практ. 
заняття 

СРС 
Практ. 
заняття 

СРС 
 

1 2 3 4 5 6 
1.1 

Мета і задачі курсу. Діалектика творчої діяльності. 
3 семестр 3 семестр 
2 4 2 6 

1.2 Основні принципи організації наукових дослі-
джень. 

4 5  7 

1.3 Оцінка наукового значення і суспільної корисності 
теми і результатів НДР. 

4 5  
7 

1.4 Методологія та методика наукових досліджень. 
Планування та організація експериментальних дос-
ліджень. 

4 5 1 
7 

1.5 Методика обробки результатів експериментів. 4 5  7 
1.6 Модульна контрольна робота №1 2 12 - - 
1.7 Підсумкова семестрова контрольна робота - - 1 12 
 Усього за модулем №1 20 36 4 46 
 Усього за навчальною дисципліною 20 36 4 46 
 

2.4. Самостійна (індивідуальна) робота аспіранта, її зміст та обсяг  

№ 
п/п 

Зміст самостійної роботи аспіранта 

Обсяг СРС (годин) 
Денна 
форма 

навчання 

Заочна 
форма 

навчання 
1. Опрацювання лекційного матеріалу 24 34 
2. Підготовка до практичних занять 24 34 
3. Підготовка до модульної контрольної роботи 12 - 
4. Підсумкова семестрова контрольна робота - 12 

Усього за навчальною дисципліною 60 80 
  
      2.4.1. Перелік питань для підготовки до іспиту. 

Перелік питань та зміст завдань для підготовки до диференційованого заліку, розробля-
ються провідними викладачами, затверджуються протоколом засідання кафедри та доводяться 
до відома аспірантів. 

 
3. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ДИСЦИПЛІНИ 

 
3.1. Методи навчання  
У процесі викладання дисципліни «Наукові та інноваційні проблеми прикладної механі-

ки» використовуються різні методи та форми викладання і навчання. 
За джерелами знань використовуються такі методи навчання: словесні – розповідь, пояс-

нення, лекція; наочні – демонстрація, ілюстрація; практична робота. 
За характером логіки пізнання використовуються такі методи: аналітичний, синтетичний, 

аналітико – синтетичний, індуктивний, дедуктивний. 
За рівнем самостійної розумової діяльності використовуються методи: проблемний, част-
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ково – пошуковий, дослідницький.  
При вивченні дисципліни для студентів усіх форм навчання передбачаються  такі види за-

нять з дисципліни: проведення лекцій та практичних робіт.  
 
3.2. Рекомендована література 
Базова література 

3.2.1.  Носко П.Л., Нигора В.М., Філь П.В., Бойко Г.О. Методологічні основи наукового до-
слідження машинобудівних конструкцій. Навчальний посібник. – Луганськ: Вид-во СНУ 
ім. В. Даля. 2008. – 187с. 

3.2.2. Цехмістрова Г.С. Основи наукових досліджень. Навчальний посібник. – Київ. Видавни-
чий дім «Слово». 2004. – 240 с. 

3.2.3. Создание автоматизированной системы научных исследований. Методические рекомен-
дации. М.: ВНИИТЭМР. 1988. -120 с. 

3.2.4. Чус А.В., Данченко В.Н. Основы технического творчества (учебное пособие). Днепро-
петровск. ДМЕТИ. 1980. 108 с. 

3.2.5. Спиридонов А.А., Васильев Н.Г. Планирование эксперимента. Свердловск. Издание 
УПИ. -1975. – 152 с. 

3.2.6. Степнов М.Н. Статистические методы обработки результатов механических испытаний. 
Справочник. – М.: Машиностроение, 1985. – 232 с. 

 
Допоміжна література 

3.2.7.   Бережний М.М. Основи технічної творчості. Кривий Ріг.: Мінерал., 2006.  
3.2.8.  Душинский В.В., Пуховский Е.С., Радченко С.Г.   Оптимизация технологических процес-
сов в машиностроении. К.: Техніка. 1977. – 176.с. 

 
3.3. Інформаційні ресурси в Інтернеті 
3.3.1. http://nau.edu.ua/ua/menu/science/instutional-repository.html 
3.3.2. http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/43035 
3.3.3. http://nau.edu.ua/ua/menu/science/instutional-repository.html 

3.3.4. Методичні розробки кафедри (в електронному вигляді). 
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4. РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ НАБУТИХ  
АСПІРАНТОМ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ. 

4.1. Оцінювання окремих видів виконаної аспірантом навчальної роботи здійснюється в 
балах відповідно до табл.4.1. 

Таблиця 4.1 

 
Максимальна кількість балів 

Денна форма 
навчання 

Заочна форма 
навчання 

Вид навчальної роботи Модуль №1 

Виконання завдань на практичних заняттях  

2 семестр 2 семестр 

4б×10=40 
(сумарна) 

10б×2= 20 
(сумарна) 

Виконання завдань на знання теоретичного матері-
алу 

3бх5=20 (сумарна) 4бх3=12 (сумар-
на) 

Для допуску до виконання модульної контрольної  
роботи №1 аспірант має набрати не менше 

32  - 

Виконання модульної контрольної роботи №1 28 - 
Підсумкова семестрова контрольна робота  56 

Усього за модулем №1 88 88 
Іспит 12 12 

Усього за дисципліною 100 
 
4.2. Виконані види навчальної роботи зараховуються аспіранту, якщо він отримав за них 

позитивну рейтингову оцінку (табл. 4.2). 
Залікова рейтингова оцінка визначається (в балах та за національною шкалою) за ре-

зультатами виконання всіх видів навчальної роботи протягом семестру. 
 

Таблиця 4.2 
Відповідність рейтингових оцінок за окремі види навчальної роботи  

в балах оцінкам за національною шкалою 
Рейтингова оцінка в балах 

Оцінка 
за національ-
ною шкалою 

Виконання за-
вдань на  прак-

тичних заняттях, 
д/з 

Виконання завдань на 
знання теоретичного ма-
теріалу, д/з 

Виконання 
модульної 

роботи 

Підсумкова 
семестрова 
контрольна 

робота 
32-40 17-20 16-20 11-12 25-28 50-56 Відмінно 
25-31 13-16 13-15 9-10 21-24 42-49 Добре 
21-24 10-12 11-12 7-8 18-20 35-41 Задовільно 
менше 

21 
менше 10 менше 11 менше 7 менше 18 менше 35 Незадовільно 

 
 
4.3. Сума рейтингових оцінок, отриманих аспірантом за окремі види виконаної навчаль-

ної роботи, становить поточну модульну рейтингову оцінку, яка заноситься до відомості моду-
льного контролю. 

4.4. Сума поточної та контрольної модульних рейтингових оцінок становить підсумкову 
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модульну рейтингову оцінку (табл.4.3), яка  в балах та за національною шкалою заноситься до 
відомості модульного контролю. 

 
Таблиця 4.3 

Відповідність підсумкової модульної рейтингової оцінки  
в балах оцінкам за національною шкалою 

Модуль №1 
Оцінка за національною 

шкалою Денна форма навчання 
Заочна форма навчання 

90-100 Відмінно 
75-89 Добре 
60-74 Задовільно 

менше 60 Незадовільно 
 

Таблиця 4.4 
Відповідність підсумкової семестрової рейтингової оцінки в балах  

оцінці за національною шкалою та шкалою ЕСТS 

Оцінка в 
балах 

Оцінка за 
 національною 

шкалою 

Оцінка за шкалою ЕСТS 

Оцінка Пояснення 

90-100 Відмінно А 
Відмінно 

(відмінне виконання лише з незначною  
кількістю помилок) 

82-89 

Добре 

В 
Дуже добре 

(вище середнього рівня з кількома помилками) 

75-81 С 
Добре 

(в загальному вірне виконання з певною кількістю 
суттєвих помилок) 

67-74 
Задовільно 

D 
Задовільно 

(непогано, але зі значною кількістю недоліків) 

60-66 Е 
Достатньо 

(виконання задовольняє мінімальним критеріям) 

35-59 
Незадовільно 

FХ 
Незадовільно 

(з можливістю повторного складання) 

1-34 F 
Незадовільно 

(з обов'язковим повторним курсом) 

 
 

4.5. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка в балах, за національною шкалою та шка-
лою ECTS заноситься до заліково-екзаменаційної відомості, навчальної картки та залікової 
книжки аспіранта. 

4.6. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка заноситься до залікової книжки та навчаль-
ної картки аспіранта, наприклад, так: 92/Відм./А, 87/Добре/В, 79/Добре/С, 68/Задов./D, 
65/Задов./Е тощо. 

4.7. Підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни дорівнює підсумковій семестровій рейти-
нговій оцінці. Зазначена підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни заноситься до академічної 
довідки про виконання освітньо-наукової програми. 
 


