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ВСТУП 

 

Програма діяльності наукового гуртка складена відповідно до освітньо-

професійної програми підготовки бакалавра зі спеціальності 274 – «Автомобіль-

ний транспорт» освітньо-професійної програми «Автомобільний транспорт» 

Матеріали, що розглядаються, використовуються при студентської науково-

дослідницької роботі.   

 

1. Мета та завдання діяльності наукового гуртка 

 

1.1. Мета діяльності наукового гуртка полягає у тому, щоб ознайомити сту-

дентів з проблемами, які існують та вирішуються на автомобільному транспорті 

(АТ)  для забезпечення транспортного процесу надійним і економічно працюю-

чим рухомим складом.  

1.2. Завдання наукового гуртка полягає в формуванні у студентів уявлень 

щодо  ролі дисциплін, що вивчаються, у будові основи знань, необхідних для ви-

рішення проблем АТ, а також в ознайомленні студентів з загальними питаннями 

теорії проведення наукових досліджень. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні 

знати: сучасні методи й особливості проведення пошуку інформації у спе-

ціальної літературі, у мережі Інтернету; основи і принципи проведення теоретич-

них досліджень; методи проведення експериментальних досліджень; 

вміти: сформулювати задачу досліджень; провести аналітичне дослідження 

об'єкта; провести експериментальне дослідження; оцінити і систематизувати 

отримані результати; скласти звіт про пророблену роботу і представити результа-

ти роботи перед аудиторією. 
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2. Інформаційний обсяг діяльності наукового гуртка 

 

Тема 1. Основні проблеми, що існують та вирішуються на автомобільному 

транспорті. 

1.1 Проблема надійності та безпечності автомобільного транспорту. 

1.2 Проблема екологічності автомобільного транспорту (АТ). 

1.3 Проблема зниження вартості технічного обслуговування АТ. 

1.4 Основні напрямки удосконалювання конструкції автомобілів. 

1.5 Основні напрямки удосконалювання конструкції автомобільних двигу-

нів. 

1.6 Експлуатаційні матеріали, їх призначення й існуючі проблеми. 

1.7 Призначення і проблеми електронного й електричного устаткування ав-

томобілів. 

1.8 Проблеми, розв'язувані автоматичними системами на автомобілі. 

1.9 Розвиток інформаційних технологій на автомобільному транспорті. 

1.10 Задачі і проблеми технічної діагностики систем сучасних автомобілів і 

основні шляхи їхнього рішення. 

Тема 2. Дисципліни, що вивчаються студентами й які забезпечують основи 

знань, необхідних при рішенні проблем АТ. 

Тема 3. Загальні питання теорії проведення наукових досліджень. 

3.1 Наука як система знань. Факти. Поняття. Категорії. Принципи й аксіоми. 

Теорія. Гіпотези.  Поняття метода досліджень. Класифікація методів досліджень. 

3.2 Суть наукового методу.  

3.3 Методи емпіричного дослідження. Спостереження. Порівняння. Вимір. 

Експеримент.  

3.4 Методи, засновані на емпіричному і теоретичному рівнях  досліджень.  

Абстрагування. Аналіз і синтез. Індукція і дедукція. Моделювання. 

3.5 Методи теоретичні дослідження. Ідеалізація. Формалізація. Аксіоматич-

ний метод. Гіпотеза і допущення. Історичний метод. Системний підхід. Теорія.  
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3.6 Загальна схема наукового дослідження. Актуальність теми. Ціль дослі-

дження. Об'єкт і предмет дослідження. Вибір методів дослідження. Опис процесу 

дослідження. Науковий результат.  

3.7 Основні принципи наукової діяльності.   

3.8 Робота над статтями і доповідями.  

3.9 Методи планування експерименту.  

3.10 Наукова інформація і її пошук.   

3.11 Винахідницька робота. Інтелектуальна власність. Авторське право.   

Патент. 
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