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Мета і задачі дисципліни
Мета дисципліни: ознайомлення студентів з основами методології
наукових досліджень у галузі ливарного виробництва, головними станами
виконання НДР, навчити організації експиременту в умовах лабораторії і
цеху, Використання математичних методів планування експиременту,
обробки та аналізу отриманих результатів, їх використанню для
удосконалення виробництва.
Задачі дисципліни:
- навчить складати логічний план, підібрати необхідну літературу і
написати аналітичний огляд;
- розвити здібності що до розробки методики наукового дослідження і
укспиременту;
- навчить виконати математичну обробку та аналіз експирементальних
даних;
- ознайомити з використування на практиці сучасних методів пошуку
нових технічних рішень;
- сприяти умінню аналіза наукового та практичного значення
конкретної НДР;
- накреслити шляхи впровадження результатів НДР в виробництво;
- скласти звіт з НДР відповідно з вимогами стандартів;
- правильно оформить заяву на патент, винахід та рац пропозицію.
B
Тематика дисципліни
1. Роль науки і технічної творчості у прискориванню розвитку і
перебудові ливарного виробництва;
2. Роль науки у ливарних процесах в загально-науковій системі;
3. Основні закономірності розвитку науки і техніки і окремоє
технічної системи;
4. Характерні риси творчої особистості;
5. Основні стани прикладної НДР – їх зміст та послідовність
виконання;
6. Сучасні методи пошуку нових технічних рішень та їх використання
у ливарному виробництві.
C
Стиль та методика навчання
Організаційно- Лекційні заняття, практичні заняття.
методичні
форми
вивчення
Модульні контрольні роботи, індивідуальні завдання, усний екзамен
Форми
контролю
D
Компетентності
СК2. Здатність застосовувати системний підхід до вирішення інженерних
проблем на основі досліджень в рамках спеціалізації.
СК6. Здатність працювати в групі над великими проектами в галузі. СК8.
Здатність демонструвати розуміння відповідних промислових стандартів у
наукових дослідженнях.
СК14. Уміння вибирати і застосовувати на практиці методи дослідження,

E

планування і проводити необхідні експерименти, інтерпретувати
результати і робити висновки щодо оптимальності рішень, що
приймаються.
Основні результати навчання
РН25. Здатність вибрати і обґрунтувати методику дослідження, уміти за
допомогою
методів
математичного
планування
скласти
план
експерименту, обрати прилади і обладнання для проведення експерименту.
РН27. Здатність обґрунтовувати і виконувати науково-дослідні проекти,
оформлювати відповідну документацію, відповідно до існуючих
стандартів та інших вимог.
РН28. Вміти використовувати сучасні інформаційні технології при
дослідженні та оптимізації процесів.
РН30. Вміти застосовувати системний підхід до вирішення інженерних
проблем на основі досліджень в рамках спеціалізації.

