
(Ф 21.01 – 03) 
 

 Силабус навчальної дисципліни 
«МЕТОДОЛОГІЯ ПРИКЛАДНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У СФЕРІ 

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ, ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ ТА 
ЕЛЕКТРОМЕХАНІКИ» 

Освітньо-професійної програми «Енергетичний менеджмент» 
Освітньо-професійної програми: «Електротехнічні системи 
електроспоживання» 

 
          Галузь знань: 14   «Електрична інженерія» 
 
  Спеціальність: 141 «Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка» 

Рівень вищої освіти 
(перший (бакалаврський), 
другий (магістерський) 

Другий (магістерський) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна обов’язкового компонента ОП 
Курс 1 
Семестр осінній 
Обсяг дисципліни,  
кредити ЄКТС/години 

4 кредитів/120 годин 

Мова викладання українська 
Що буде вивчатися 
(предмет вивчення) 

Дана дисципліна є однією з провідних в системі підготовки 
студентів за спеціальністю 141 «Електроенергетика, 
електротехніка та електромеханіка», освітньо-професійної 
програми: «Енергетичний менеджмент», освітньо-професійної 
програми: «Електротехнічні системи електроспоживання», яка 
формує їх фаховий рівень та надає методологічні основи з 
проведення прикладних досліджень 

Чому це цікаво/треба 
вивчати (мета) 

Метою викладання дисципліни є розкриття сучасних наукових 
підходів та методик до розв’язання задач прикладного 
дослідження складних технічних та технологічних систем, 
знаходження шляхів їх вдосконалення за рахунок ефективного 
використання стандартних математичних методів та засобів. 

Чому можна навчитися 
(результати навчання) 

Студенти можуть досягти наступних результатів навчання:  
– ознайомитись із класичними, сучасними та перспективними 

методами та методиками проведення прикладних досліджень; 
– отримати теоретичні знання і практичні навички стосовно 

процесу виконання усіх етапів прикладних досліджень та їх 
оформлення; 
- розвинути креативне мислення при розв’язанні навчальних 
та виробничих завдань на основі наукового підходу із 
найповнішим використанням комп'ютерних та інформаційно-
телекомунікаційних технологій. 

Як можна користуватися 
набутими знаннями і 
уміннями (компетентності) 

- Загальнонаукові компетенції. Здатність до наукового пізнання 
на основі системного, синергетичного підходів, використання 
інформаційно- комунікаційних технологій у професійних 
дослідження. 

- Інструментальні компетенції. Знання законів, методів та 
методик проведення наукових та прикладних досліджень. 
Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями, 
компетентність у пошуку, обробленні та критичному аналізі різних 
інформаційних джерел. Компетентність у реєстрації та захисті 
прав інтелектуальної власності. 

- Загально-професійні компетенції. Знання математичних 



методів побудови та аналізу моделей технічних об'єктів. Здатність 
критично сприймати і аналізувати чужі думки та ідеї, шукати 
власні шляхи вирішення проблеми, проводити критичний аналіз 
власних матеріалів.  

- Спеціалізовано-професійні компетенцію: Здатність 
застосовувати знання конкретних наук (за фахом і спеціалізацією), 
знання про методологію досліджень. Здатність до організації праці 
на науковій основі; готовність до здійснення дослідницької 
діяльності; здатність і готовність виконувати концептуалізацію і 
операціоналізацію основних базових понять та категорій 
дослідження; здатність і готовність збирати та узагальнювати 
теоретичну та емпіричну інформацію для наукового дослідження.  

Навчальна логістика Зміст дисципліни:  
1.1. Концептуальні основи наукових досліджень 
1.2. Формування інформаційної бази наукових прикладних 
досліджень 
1.3. Системний аналіз об’єкта досліджень 
1.4. Планування наукових прикладних досліджень 
1.5. Принципи математичного моделювання об’єктів досліджень 
1.6. Організація експериментальних досліджень 
1.7. Елементи оптимізаційних задач у наукових дослідженнях 
1.8. Підбиття підсумків наукової роботи 
1.9. Апробація наукових та практичних результатів досліджень 
1.10. Модульна контрольна робота №1 
Види занять: лекції, практичні заняття. 
Методи навчання: лекції з використанням мультимедійних 
презентацій, робота в групах. 
Форми навчання: очна, заочна  

Пререквізити - 
Пореквізити «Комп’ютерні інформаційні технології в енергетиці», 

«Автоматизоване проектування електроенергетичних систем» 
Інформаційне забезпечення 
з репозитарію та фонду 
НТБ НАУ 

Навчальна та наукова література: 
1. Антонюк В.С. Методологія наукових досліджень: Навч. 

посіб. /, Л.Г. Полонський, В.І. Аверченков, Ю.А. Малахов. – К.: 
НТУУ „КПІ”, 2015. – 274 с. 

2. Важинський С.Е., Щербак Т.І. Методика та організація 
наукових досліджень: Навч. посіб. /С. Е. Важинський, Т І. Щербак. 
– Суми: СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – 260 с.  

3. Маценко В.Г. Математичне моделювання: навчальний 
посібник / В.Г. Маценко. – Чернівці: Чернівецький національний 
університет, 2014.–519 c. 

4. Смирний М.Ф. Основи наукових досліджень: конспект лекцій 
для студентів усіх форм навчання за спеціальністю 141 – 
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка / М. Ф. 
Смирний ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім.О.М. Бекетова. – 
Харків: ХНУМГ ім.О. М. Бекетова, 2018. – 111 с. 

5.  Юринець В.Є. Методологія наукових досліджень: навч. 
посібник / В.Є. Юринець. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 
178 с. 

6. Закон України «Про стандартізацію» № 1315 – VII від 
05.06.2014 - Відомості Верховної Ради України, 2014, № 31, ст. 
1058. 

Локація та матеріально-
технічне забезпечення 

11.403, мультимедійне обладнання 

Семестровий контроль, 
екзаменаційна методика 

Сума підсумкової семестрової модульної та екзаменаційної 
рейтингових оцінок, у балах становить підсумкову семестрову 



рейтингову оцінку, яка перераховується в оцінки за національною 
шкалою та шкалою ECTS. 

Кафедра Кафедра комп’ютеризованих електротехнічних систем та 
технологій 

Факультет Аерокосмічний факультет 
Викладач(і)  

 

ПІБ Квасніков Володимир Павлович 
Посада: завідувач кафедрою 
Вчений ступінь: д.т.н. 
Профайл викладача: 
Тел.: (050)4644194 
E-mail: kvasnikov.volodymyr@npp.nau.edu.ua 
Робоче місце: Національний авіаційний 
університет 

Оригінальність навчальної 
дисципліни 

Авторський курс 

Лінк на дисципліну https://classroom.google.com 
 
 


