
 
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код: ВВгм05; 

2. Назва: Основи наукових досліджень; 

3. Тип: обов’язковий; 

4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський); 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 4; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 8; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 4,25; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Дем’янюк А.В., старший 

викладач 

9. Результати навчання:  
після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

• оцінювати роль наукових досліджень в галузі гідротехніки, визначати їх актуальність та 

практичну значимість; 

• проводити теоретичні, лабораторні та натурні дослідження згідно з розробленою методикою та 

програмою; 

• правильно оформляти результати теоретичних, лабораторних та натурних наукових 

досліджень; 

• виконувати первинну обробку отриманих результатів наукових досліджень з застосуванням 

комп’ютерної техніки. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, 

контрольні заходи…; 

11. • Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: Вища математика, 

Математичні методі і моделі, Гідравліка, Гідротехнічні споруди; 

      • Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності):___ 

____________________________________________________________________________________;  

12. Зміст курсу:  
Тема 1. Загальні відомості про наукові дослідження.  

Тема 2. Методи і моделі теоретичних досліджень і їх використання при вивченні гідротехнічних 

споруд. 

Тема 3. Лабораторні дослідження гідротехнічних споруд і теорія подібності.  

Тема 4. Натурні дослідження гідроспоруд і спеціальні дослідження.  

Тема 5. Аналіз і оформлення наукових досліджень. Звітність про науково-дослідну діяльність 

Тема 6. Винахідницька робота і її особливості.  

13. Рекомендовані навчальні видання:  
Основна література 
1. Білуха М. Т. Основи наукових досліджень. Київ: Вища школа, 1997.  

2. Сиденко В.М., Грушко И. М. Основы научных исследований. Харьков: Вища школа, 1979.  

3. Володарский Е. Т., Малиновский Б. Н., Туз Ю. М. Планирование и организация измерительного 

эксперимента. Киев: Вища школа, 1998. 

4. Пустылъник Е. И. Статистические методы анализа и обработки наблюдений. Москва: Наука, 

1968. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
32 год. лекцій, 32 год. практичних робіт, 80 год. самостійної роботи. Разом – 128 год.  

Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, індивідуальні 

та групові науково-дослідні завдання, використання засобів САПР, використання мультимедійних 

засобів…. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування. 

 

   16. Мова викладання: Українська. 
В.о. завідувача кафедри                                                                 Шинкарук Л.А., к.т.н., доцент 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Study course description 

1. Code: ВВгм05; 

2. Title: Basics of Scientific Research; 

3. Type: compulsory; 

4. Higher education level: the first (Bachelor's degree); 

5. Year of study, when the discipline is offered: 4th; 

6. Semester when the discipline is studied: 8th; 

7. Number of established ECTS credits: 4.25; 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Demianiuk Alla, 

senior lecturer  

9. Results of studies: Student will be able to: 

• to estimate the role of scientific research in hydraulic engineering field, to define research relevance 

and practical benefits; 

• to conduct theoretical, laboratory and field investigations according to developed research program 

and methodology; 

• to document results of theoretical, laboratory and field investigations in accordance to requirements; 

• to conduct the preliminary data processing with the use of software applications. 

10. Forms of organizing classes: training classes; independent work; practical training; control 

measures; 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: 
Further Mathematics, Mathematical Models and Methods, Hydraulics, Hydraulic Structures; 

12. Course contents:  
Тема 1. General info about scientific research activity.  

Тема 2. Methods and models used in theoretical studies and their application to hydraulic structures 

operation studies. 

Тема 3. Hydraulic structures laboratory investigations. Method of Similitude.  

Тема 4. Hydraulic structures field studies and advanced studies. 

Тема 5. Scientific analysis and its documentation. Scientific technical report. 

Тема 6. Inventive activity and its special aspects.  

13. Recommended educational editions:  
1. Білуха М. Т. Основи наукових досліджень. Київ: Вища школа, 1997.  

2. Сиденко В.М., Грушко И. М. Основы научных исследований. Харьков: Вища школа, 1979.  

3. Володарский Е. Т., Малиновский Б. Н., Туз Ю. М. Планирование и организация измерительного 

эксперимента. Киев: Вища школа, 1998. 

4. Пустылъник Е. И. Статистические методы анализа и обработки наблюдений. Москва: Наука, 

1968. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
lectures – 32 hours; practical classes – 32 hours; independent work – 80 hours; Total – 128 hours 

Methods of teaching: interactive lectures, problem lecture elements; individual tasks; laboratory classes; 

using CAD software; discussions; using multimedia tools 

15. Forms and assessment criteria: 
The assessment is carried out on a 100-point scale  

Current control (100 points); testing; questioning 

16. Language of teaching Ukrainian, English if needed. 

 
Head of department                           Shynkaruk L., Ph.D. in Engineering Science, associate professo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


