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Вступ 

 

Вивчення дисципліни «Методологія наукових досліджень 

робочих процесів машин» включає курс лекцій, лабораторні роботи, 

практичні заняття, самостійну та індивідуальну (курсову) роботи. 

Курсова робота є важливою формою самостійного вивчення 

матеріалів дисципліни, її виконання сприяє поглибленому 

ознайомленню з науковими працями вітчизняних та закордонних 

вчених. При цьому поглиблюються навички пошуку необхідних 

інформаційних джерел та матеріалів, їх аналізу та узагальнення, 

досвіду самостійного дослідження та викладення його результатів.  

Мета курсової роботи – закріпити отримані навички 

застосування принципів аналітичних досліджень робочих процесів 

машин будівельної галузі. 

 

1. Тематика курсової роботи  

 

Курсова робота виконується кожним студентом самостійно. 

Тема курсової роботи визначається за тематикою майбутньої 

магістерської роботи або раніше виконаною бакалаврською 

роботою.  

Орієнтовна назва теми курсової роботи: «Дослідження 

перспектив розвитку основних напрямів вдосконалення … назва 

машини (обладнання)».  

Для виконання курсової роботи встановлюється термін до 

закінчення залікового тижня.  

 

2. Структура курсової роботи 

 

Відповідно до вимог курсова робота включає розрахункову та 

графічну частини. 

Розрахункова частина повинна включати в себе: вступ, основні 

розділи, висновки, список використаної літератури та додатки. 

Графічна частина має включає наступні відображення: 

- схема робочого процесу машини (обладнання); 

- формула технічної продуктивності; 

- формула енергоємності робочого процесу; 

- таблиця технічних рішень за кожним з факторів; 
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- графіки апроксимаційних залежностей параметрів робочого 

процесу. 

 

У вступі (1-2 сторінки) розглядається актуальність теми, її 

теоретичне та практичне значення, ступінь її наукового 

дослідження, обґрунтовуються перспективи розвитку. 

В основних розділах (15-20 сторінок) мають бути розглянуті 

наступні питання:  

 - розділ 1: визначення факторів продуктивності та енергоємності 

робочого процесу; 

- розділ 2: аналіз технічних рішень по вдосконаленню робочого 

процесу машини (обладнання); 

- розділ 3: визначення найбільш проробленого напряму 

вдосконалення робочого процесу 

- розділ 4: прогноз інтенсивності патентування технічних рішень 

на найближчий період; 

Під час написання розділів необхідно показати їх взаємозв’язок, 

логіку переходу від одного питання до іншого, зробити щодо 

кожного з питань короткі висновки. 

Обґрунтування вихідних даних та аналіз попередніх досліджень  

виконується з обов’язковим посиланням на використані джерела 

інформації.   

На закінчення викладаються загальні висновки, що випливають 

із змісту роботи, їх аналіз, обґрунтування рекомендації.  

Складається список використаних друкованих та електронних 

джерел інформації. 

Список літератури, що була використана під час виконання 

курсової роботи, оформлюють у загальноприйнятому порядку із 

послідовною нумерацією джерел. 

За необхідності формуються додатки. 

Повне копіювання не тільки цілих блоків тексту, а й окремих 

фраз з наявних публікацій без посилання на джерело не 

дозволяється. 

Після закінчення роботи над викладенням тексту його треба 

ретельно відредагувати. 
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3. Послідовність виконання 
 

1. Записуємо формули технічної продуктивності та енергоємності 

робочого процесу згідно тематики захищених бакалаврських робіт. 

Продуктивність машини – це кількість продукції (виражене в 

масі, обсязі або штуках), що виробляється (переробляється) в 

одиницю часу – годину, зміну, місяць, рік. 

Енергоємність – це обсяг витрат енергії або палива на 

виконувані процеси виробництва за певний відрізок часу. 

Наприклад для продуктивності екскаватора одноківшевого: 

в явному вигляді  н
т

ц р

V k
П

T k





, м

3
/год;          E= N·t, Дж. 

в загальному вигляді  Пт=f(V, Tц, kн, kp), м
3
/год;   E= f(N, t), Дж. 

Визначаємо і записуємо фактори, які впливають на 

продуктивність та енергоємність робочого процесу.  

Ф1 – …; 

Ф2 – …; і т. д. 

Наприклад для екскаватора одноківшевого: V – об’єм ковша, м
3
; 

Тц – час циклу, год; kн, kр – відповідно, коефіцієнти наповнення 

ковша та розпушення ґрунту і т.д. стосовно складових 

енергоємності. 

 

2. Визначаємо кількість і напрями існуючих технічних рішень по 

вдосконаленню робочого процесу. 

Для цього заходимо в спеціальну інформаційну систему 

Укрпатенту (СІС) за посиланням (рис. 1): 

https://sis.ukrpatent.org/uk/search/simple/ 

 

 
 

Рис. 1. 

 

https://sis.ukrpatent.org/uk/search/simple/
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На даній сторінці виконуємо пошук за використовуючи наступні 

реквізити: "Ключове слово" та  "Дата, з якої є чинними права". 

 
Рис. 2. 

 

З правого боку від "Ключове слово" пишемо назву обладнання, 

яке шукаємо в різних варіантах, наприклад: екскаватор, обладнання 

екскаватора, екскаваторне обладнання, робочий орган екскаватора, 

… 

Для "Дата, з якої є чинними права" з правого боку вказуємо 

період останні 7…10 років. 

Після натискання «показати результати» отримаємо список 

технічних рішень. Зробіть сортування за «датою, з якої є чинними 

права» (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. 

 

З цього вікна потрібно записати номер та дату патенту. А 

натиснувши на «детальніше», а потім зліва на «Опис» знайти мету 

кожного патенту (виділено маркером на рис. 4.). 
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Рис. 4. 

 

3.  Отриману інформацію записати у вигляді таблиці 1. 

Таблиця 1 

№ 
з/п 

Рік 
видання 

Номер 
патенту 

Задача, яка вирішується 

1    

…    
 

На основі табл. 1 формуємо табл. 2, де вказуємо загальну. 

кількість патентів за кожним з факторів Ф1, Ф2, … . 

 

Таблиця 2 

№ 
з/п 

Фактор  
Кількість патентів 

шт.  % 

1 Ф1   

… Ф2 …   
 

За табл. 2 робиться висновок про найбільш пророблений напрям 

вдосконалення робочого процесу (має найбільшу кількість 

патентів). 
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4. Будуємо графік інтенсивності патентування технічних рішень 

за вибраний період з прогнозом на найближчі 1…2 роки. 

Для цього переходимо в Ms. Excel. 

Записуємо в перший стовпчик роки вибраного періоду, а в 

другий – відповідну сумарну кількість патентів з табл. 1 для 

кожного року. Переходимо у верхньому меню на «вставка». 

Відмічаємо маркером два заповнені стовбці.  натискаємо «діаграми 

– точкова – з гладкими кривими і маркерами» (рис. 5). З’явиться 

вікно діаграми – рис. 6. 

 

   
 

Рис. 5.     Рис. 6. 

 

В активному вікні діаграми наведіть курсор на горизонтальну 

вісь і натисніть праву клавішу миші. У меню, що з’явиться виберіть 

«формат осі». Виберіть для початку найменший рік з вашого 

діапазону років.  

В активному вікні діаграми наведіть курсор на криву, що 

сполучає точки і натисніть праву клавішу миші. У меню, що 

з’явиться виберіть «добавити лінію тренда» (рис. 7). 

 

 
Рис. 7. 
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У меню, що з’явиться поставте галочку напроти «помістити на 

діаграму величину точності апроксимації R^2» та його рівняння. 

Виберіть криву для якої буде найбільше значення R^2. Для 

полінома степінь вище 3 брати не рекомендується. Отримаємо 

графік за яким можна спрогнозувати тенденцію патентування на 

наступні 1…2 роки за вашим напрямком (рис. 8). 

 

 
 

Рис. 8. 

 

Оцінюємо якість апроксимації за критерієм Пірсона:  

 


 N
у

уу м

2
2 )(


, 

де N – число дослідних точок (років); yм – значення кількості 

патентів для кожного року за отриманим рівнянням; y – дослідне 

значення сумарної кількості патентів для кожного року (з табл. 1). 

 

5. В кінці роботи робимо висновки: кількість факторів робочого 

процесу, загальна кількість патентів з вказаний період, найбільш 

пророблений напрям, тенденція патентування на наступні 1…2 

роки. 

 

Графічна частина оформляється на листі формату А3 де 

розміщаються: схема обладнання та робочого процесу, формули 

технічної продуктивності та енергоємності робочого процесу, табл. 

2, рис. 8. 
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4. Оформлення матеріалів курсової роботи 

 

Курсова робота виконується у друкованому варіанті українською 

мовою з титульним аркушем, завданням, відповідними 

розрахунками, таблицями та графіками відповідно вимог до 

технічної документації ГОСТ 3.1102-81. Загальний обсяг роботи 

складає 15-20 стор.  

Друкований варіант оформлюється у текстовому редакторі Word 

на стандартному папері формату А4 (210×297) з одного боку, 

штрифтом Times New Roman, 14-го розміру в 1,5 інтервали.  

Графічна частина виконується в графічному редакторі на 

форматі А3. 

Готова курсова робота здається на перевірку, після чого 

відбувається захист. 

Текст основної частини 

Текст роботи розділяють на розділи, підрозділи, пункти і 

підпункти (останні якщо є). 

Заголовки структурних частин роботи “ЗМІСТ”, "ВСТУП", 

“РОЗДІЛ”, "ВИСНОВКИ", "СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ 

ЛІТЕРАТУРИ”, “ДОДАТКИ” друкують великими літерами 

симетрично до тексту. Заголовки підрозділів друкують маленькими 

буквами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапку 

наприкінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з 

двох чи більше позицій, їх розділяють крапкою. Заголовки пунктів 

друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного 

відступу.  

Відстань між заголовком (за винятком заголовка пункту) і 

текстом може дорівнювати 3-4 інтервалам. Кожну структурну 

частину випускної роботи треба починати з нової сторінки. 

Екземпляр роботи повинний бути підписаний автором на 

титульному листі.  

Нумерація 

До загального обсягу роботи не входять додатки, таблиці і 

рисунки, але всі сторінки зазначених елементів роботи підлягають 

нумерації на загальних підставах. 

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, 

рисунків, таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака 

№. 



 11 

Першою сторінкою роботи є титульний лист який включають до 

загальної нумерації сторінок роботи. На титульному листі номер 

сторінки не ставлять, на наступних сторінках номер проставляється 

в правому верхньому куту сторінки без крапки наприкінці. 

Зміст, вступ, висновки і пропозиції, список літератури не 

нумерують. Номер розділу ставлять після слова "Розділ", після 

номера крапку не ставлять, потім з великої букви друкують 

заголовок розділу. 

Підрозділи нумерують у границях кожного розділу. Номер 

підрозділу складається з розділу і порядкового номера підрозділу 

між який ставлять крапку, наприклад: "2.3" (третій підрозділ 

другого розділу).  

Ілюстрації 

Рисунки, графіки, схеми, діаграми, розміщені в роботі, повинні 

відповідати вимогам стандартів ГОСТ 3.1102-81. 

Ілюстрації необхідно розміщати в роботі безпосередньо після 

тексту, де вони відзначаються вперше, на всі ілюстрації повинні 

бути виноски в роботі. По необхідності під ілюстрацією 

розміщають пояснювальні дані (підрисунковий текст). Ілюстрації 

можуть мати назву, що розміщають під ілюстрацією після 

пояснювальних даних разом з номером ілюстрації. Ілюстрації 

необхідно нумерувати арабськими цифрами порядковою 

нумерацією в межах розділу. 

Таблиці 

Цифровий матеріал, як правило, оформляють у виді таблиць. 

Таблицю необхідно розміщати безпосередньо після тексту, де на 

ній стоїть виноска, чи на наступній сторінці. Таблиці нумеруються 

арабськими цифрами порядкової нумерації у границях розділу, 

наприклад таблиця 2.3 – третя таблиця другого розділу. 

Таблиця повинна мати назву, яка повинна бути стиснутою і 

відображати зміст таблиці.  

Якщо рядки чи стовпці виходять за формат сторінки, таблицю 

розділяють на частини, переносячи частини таблиці на наступну 

сторінку, над якими пишуть «Продовження табл. 2.3». 

Обов’язково повинні бути визначенні одиниці вимірювання. 

Формули і рівняння 

Формули і рівняння безпосередньо розміщають після тексту, де 

стоять на них виноски, посередині сторінки і нумеруються 
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арабськими цифрами порядковою нумерацією в границях розділу.  

Переносити формулу чи рівняння можна тільки на знаках 

виконуваних операцій, повторюючи знак операції на початку 

наступної рядка. 

Посилання 

Посилання в тексті роботи на джерела необхідно позначати 

порядковим номером за переліком посилань, виділеним двома 

квадратними дужками, наприклад «... у роботах [5, с.12]...». 

Допускається приводити посилання на джерела у виносках,  при 

цьому оформлення посилання повинне відповідати її 

бібліографічному опису по переліку посилань і позначенням 

номера. 

При посиланнях на розділи, підрозділи, ілюстрації, таблиці, 

формули, рівняння, додатки позначають їхнього номера, наприклад, 

«... у розділі 2....», «... на рис. 2.3...». 

Список використаної літератури 

Список використаної літератури – елемент бібліографічного 

апарата, що містить бібліографічні зведення про джерела і 

розміщається після Висновків. Такий список складає одну з 

істотних частин роботи, що відбиває самостійну творчу роботу 

студента і свідчить про рівень фундаментальності проведеного 

дослідження. 

Бібліографічний опис складають безпосередньо по друкованих 

роботах виписують з каталогів і бібліографічних покажчиків цілком 

без пропусків будь-яких елементів, скорочення назв і т.д. Завдяки 

цьому можна уникнути повторних перевірок, уставок пропущених 

зведень. 

Про джерела, що включені в список, необхідно надати назву 

відповідно до вимог державного стандарту з обов'язковою назвою 

робіт. 

У такому вигляді курсова робота здається не пізніше зазначеного 

терміну методисту кафедри, який її реєструє і передає науковому 

керівникові для рецензування.  
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