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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
1.1. Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки
фахівця
Дана навчальна дисципліна є фундаментальною дисципліною,
передбаченою навчальним планом підготовки магістрів з вищою освітою за
професійним спрямуванням «Автомобільні дороги та аеродроми».
1.2. Мета викладання навчальної дисципліни
Метою викладання дисципліни є розкриття сучасних наукових концепцій,
понять, методів і технологій математичного моделювання і методології
наукових досліджень.
1.3. Завдання вивчення навчальної дисципліни
Завданнями вивчення навчальної дисципліни є:
оволодіння методологією і методикою наукових досліджень;
дослідження алгоритмів методів накопичення та обробки наукової
інформації;
ознайомлення з моделюванням різних явищ і процесів, що дозволить
підвищити якість підготовки спеціалістів для наукових організацій та
експериментально-дослідних установ.
1.4. Інтегровані вимоги до знань та вмінь з навчальної дисципліни
У результаті вивчення дисципліни студент повинен:
Знати:
- класифікацію наук, методику і методологію, планування і організацію
наукових досліджень, раціональні способи та методи відбору і аналізу
інформації за тематикою наукових досліджень;
- аналітичні методи досліджень, чисельні методи, методи моделювання
фізичних явищ та процесів, методи обробки експериментальних досліджень;
- правила оформлення результатів наукової роботи, статті, магістерської
роботи.

Вміти:
- формувати мету та задачі наукового дослідження, планувати та
вибирати методи проведення наукового дослідження, вишукувати,
накопичувати та обробляти наукові матеріали по заданій темі, обробляти
результати досліджень;
- формувати отримані висновки, готувати реферат, наукову доповідь,
виступ на конференції та статтю;
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- проводити дослідження з окремої проблеми.

1.5. Інтегровані вимоги до знань та вмінь з навчальних модулів
Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульними
принципами і складається з двох навчальних модулів, кожен з яких є логічно
завершеною, відносно самостійною, цілісною частиною навчальної
дисципліни, засвоєння якої передбачає проведення модульної контрольної
роботи та аналіз результатів її виконання.
1.5.1. У результаті засвоєння навчального матеріалу модуля № 1 "Форми
наукових досліджень" студенти повинні:
Знати:
- класифікацію наук, методи аналізу наукової інформації;
- форми науково-дослідної роботи студентів;
- аналітичні та емпіричні методи досліджень;
- основи теорії подібності та математичне моделювання.
Вміти:
- будувати математичну модель деформування пружної системи;
будувати для фізичного мікропроцесу динамічну механічну модель;
використовувати моделі комп’ютерних технологій для вирішення
задач міцності.
1.5.2. У результаті засвоєння навчального матеріалу модуля № 2 "Методи
наукових досліджень" студенти повинні:
Знати:
- організацію експериментальних досліджень на прикладі визначення
фізико-механічних властивостей ґрунту;
- суть чисельних методів: скінченних різниць, методу скінченних
елементів, граничних елементів і інших;
- оцінку достовірності отриманих результатів.
Вміти:
- обробляти результати наукових досліджень;
- визначати ефективність того чи іншого методу наукового дослідження;
- організовувати розумову працю від накопичення інформації до оцінки
результатів дослідження.
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1.6. Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни

Дорожні та
аеродромні
покриття
(спецкурс)
Математичні
методи
моделювання та
оптимізації систем
і процесів

Водовідвідні та дренажні
Проектування
системи доріг та
автомобільних
аеродромів
доріг (спецкурс)

Технічна
експлуатація
аеродромів
(спецкурс)

Основи наукових
досліджень
-

Експлуатація
автомобільних доріг
(спецкурс)

Проектування
аеродромів
(спецкурс)

Інноваційні
матеріали та
технології
для будівництва
доріг і аеродромів

2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
2.1. Модуль №1 "Форми наукових досліджень".
Тема 2.1.1. Основи наукового пізнання і творчості.
Поняття наукового знання. Історія науки. Організаційна структура
науки. Класифікація наук. Методи теоретичних і емпіричних досліджень.
Науки, що вивчають проблеми будівництва автомобільних шляхів і
аеродромів.
Тема 2.1.2. Форми науково-дослідної роботи студентів.
Підготовка літературного огляду та реферату на задану тему. Робота за
індивідуальним завданням наукового керівника. Участь у кафедральній та між
кафедральних науково-дослідних роботах. Підготовка та виступи з доповідями
на спеціальних семінарах.
Тема 2.1.3. Пошук, накопичення та обробка наукової інформації.
Наукові документи, праці та видання. Інформаційно-пошукові системи.
Науково-технічна патентна інформація. Робота з літературою та складання
реферату на задану тему.
Тема 2.1.4. Моделювання явищ і процесів.
Подібність і моделювання в наукових дослідженнях. Види моделей.
Організація і проведення експериментів. Фізичні моделі. Аналогові моделі.
Чисельні моделі. Математичне моделювання на ПЕОМ. Обробка результатів
експериментів.
2.2. Модуль №2 «Методи наукових досліджень».
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Тема 2.2.1. Обробка результатів наукового дослідження
Основи теорії випадкових помилок і методи оцінки випадкових помилок
у вимірах. Методи графічної обробки результатів вимірів. Методи підбору
емпіричних залежностей. Регресивний аналіз.
Тема 2.2.2. Оформлення результатів наукової роботи
Аналіз проведених досліджень, оцінка одержаних результатів та
формування висновків. Складання звіту про науково-дослідну роботу.
Підготовка наукових матеріалів до друку. Методика написання статті,
доповіді, тез. Оформлення заявки на винахід.
Тема 2.2.3 Впровадження і ефективність наукових досліджень.
Ефективність і критерії наукової роботи. Впровадження результатів
наукових досліджень у виробництво. Авторське право та патентування
наукових розробок.
Приклади довідок впровадження результатів наукової роботи.
Розрахунки економічної ефективності наукової роботи.
Тема 2.2.4. Організація роботи в науковому колективі.
Основні принципи управління науковим колективом. Організація нарад.
Загальні принципи організації творчого процесу. Психологічні аспекти
взаємозв’язків в колективі. Наукова організація розумової праці.
Відповідальність вченого.
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