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ВСТУП 
 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Методи науко-

вих досліджень та патентознавство» складена відповідно до освітньо-

професійної програми «Галузеве машинобудування» підготовки магістрів зі 

спеціалізації 133 «Колісні та гусеничні транспортні засоби». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є методи та методологія нау-

кових досліджень, їх проведення, обробки результатів досліджень, оформлення 

звіту, патентознавство та винахідницька діяльність. 

Міждисциплінарні зв'язки. Вивчення дисципліни «Методи наукових дос-

ліджень та патентознавство» базується на отриманих студентами знань під час 

вивчення циклу фундаментальних дисциплін в об'ємі, необхідному для вирі-

шення дослідницьких задач (вища математика, фізика); циклу професійно-

орієнтовних дисциплін (теоретична механіка, опір матеріалів, теорія механізмів 

і машин, нарисна геометрія, деталі машин); циклу професійно-орієнтованих ди-

сциплін (конструкція автомобілів, експлуатаційні властивості автомобілів і тра-

кторів). 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

Змістовий модуль 1. Методи наукових досліджень.  

Змістовий модуль 2. Патентознавство. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1 Метою навчальної дисципліни «Методи наукових досліджень та 
патентознавство» є отримання студентами знань про науку, як систему знань, 
опанування студентами методів теоретичних та експериментальних досліджень, 
їх проведення та оформлення звіту з науково-дослідної роботи, набуття 
навичок щодо проведення аналізу літературних джерел, основ патентознавства 
та вимог щодо оформлення заявки на винахід або корисну модель. 

1.2 Основним завданням вивчення дисципліни «Методи наукових дослі-

джень та патентознавство» є опанування студентами методів теоретичних та ек-

спериментальних досліджень, набуття навичок щодо проведення аналізу літера-
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турних джерел, проведення та оформлення звітів з наукових робіт, оформлення 

заявок для отримання патентів. 

1.3 Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

– знати: загальні відомості про організацію наукових досліджень і систему 

наукової інформації, методологічні та технологічні основи дослідницької робо-

ти, методи теоретичних та експериментальних досліджень за спеціальністю, 

методи активації творчого мислення, дослідницької та винахідницької діяльно-

сті; основи патентної роботи. 

– уміти формулювати задачі досліджень, складати програму та методики 

проведення досліджень, проводити дослідження й аналізувати їх результати, 

вирішувати задачі досліджень з використанням методів творчого мислення, 

проводити пошук і аналіз наукової літератури, оформлювати звіт з наукової ро-

боти та заявки на винахід. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 210 годин / 7 кредитів 

ЕСТS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Методи наукових досліджень. 

Тема 1. Загальні відомості про науку та наукові дослідження. 

Основні поняття про науку. Наукові установи України. Наукові 

дослідження та їх результати. Тема та зміст науково-дослідницької роботи. 

Науково-дослідницька діяльність студентів. 

Тема 2. Науково-технічна інформація (НТІ). 

Система науково-технічної інформації. Класифікація інформаційного 

забезпечення наукових досліджень. Універсальна десяткова класифікація 

(УДК). Бібліотечно-бібліографічна класифікація (ББК). Міжнародна патентна 

класифікація (МПК). Загальна характеристика та види патентної інформації. 

Бібліографічний пошук  літературних  джерел. 

Тема 3. Методологія наукових досліджень. 
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Фундаментальні узагальнені методи. Загально-наукові методи. Методи 

теоретичного й емпіричного пізнання. 

Тема 4. Методи теоретичних досліджень. 

Теорія, як система наукови знань. Теоретичні методи наукових дослі-

джень. Наукове моделювання. 

Тема 5. Методи експериментальних досліджень. 

Експеримент, як складова наукових досліджень. Класифікація, типи та 

задачі експерименту. Натурний експеримент і фізичне моделювання. 

Планування експериментальних досліджень. Проведення експериментальних 

досліджень.  

Тема 6. Засоби вимірювань. 

Загальні поняття про засоби вимірювань. Структурні схеми засобів вимі-

рювань. Вимірювальні перетворювачі. Принцип дії  й область застосування пе-

ретворювачів неелектричних величин в електричні. 

Тема 7. Математична обробка експериментальних даних. 

Похибки вимірювань. Оцінка точності вимірювань. Математичний опис 

характеристик, отриманих експериментально.  

Змістовий модуль 2. Патентознавство. 

Тема 8. Основи патентознавства.  

Предмет, мета та задачі  "Патентознавства". Інтелектуальна та промислова 

власність. Державна система правової охорони інтелектуальної власності. 

Законодавство України про інтелектуальну власність. 

Тема  9. Оформлення заявки на винахід чи корисну модель. 

Умови патентоспроможності винаходу. Структура заявки на видачу патен-

ту. Вимоги до опису винаходу, формули винаходу та реферату. Принципи 

формування формули винаходу за різними системами. 
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання – екзамен. 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання: для поточного контролю – 

письмові контрольні роботи за кожним змістовим модулем, захист практичних 

робіт, підсумковий екзамен. 

 


