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1.
Мета навчальної дисципліни і очікувані результати навчання
Передумовами для вивчення дисципліни є набуття теоретичних знань
та практичних навичок за такими дисциплінами:
- термодинаміка;
- тепло масообмін;
- основи гідравліки і аеродинаміки;
- фізичне та математичне моделювання;
- теплогазопостачання;
- опалення;
- вентиляція;
- енергозбереження.
Метою дисципліни є формування у майбутніх спеціалістів основних
професійних компетентностей:
- здатність формулювання мету і завдання самостійних наукових
досліджень;
- здатність формувати етапи досліджень та аналізувати отримані
результати;
- виконувати дослідження визначених процесів з використанням
фізичного та математичного моделювання;
- використовувати отримані результати для розробки проектів з
елементами вдосконалення, оптимізації обладнання або технологічних
процесів.
Програмні результати навчання:
знати:
- основні етапи і методи розробки наукових проектів;
- методі и моделі побудови систем логічних аргументів та перевірених
фактів щодо формування навичок управління інформацією для
організації та проведення наукових досліджень.
- сучасні методи створення та організаційні систем раціонального
використання традиційних та альтернативних джерел енергії.
володіти:
- методами і інструментами виконання обзору та аналізу літературних
джерел та патентів за змістом наукових досліджень;
- методами організації і управління і координації науковими проектами;
- методами та положеннями щодо планування науковими проектами;
- теоретичними знаннями щодо аналізу, вдосконаленню та оптимізації
пропозицій при виконанні наукових проектів;
вміти:
- виконувати патентні та літературні дослідження з розробкою науковотехнічного обзору;
- розробляти вибір та розрахунки джерел енерго або теплопостачання;
- розрахувати режими регулювання теплового навантаження;

- вибрати, обґрунтувати і зробити розрахунок гідравлічних,
аеродинамічних або теплових мереж;
- вибрати основне і допоміжне обладнання технологічних процесів або
мереж.
2. Програма навчальної дисципліни
2.1. Лекції
№
п/п
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

Назва тем
2
Удосконалення методів, обладнання та технології – основа розвитку
підприємств. Раціональне використання традиційних та
альтернативних джерел енергії.
Енергія. Потужність. Закони. Ефективність при трансформації та
використанні енергії.
Культура користування енергії – шлях до процвітання. Конкурентна
спроможність
Екологічний та енергетичний аудит підприємств. Технічний аналіз
проектів.
Сучасні технології. Енергетика.
Випарні технології – як приклад розвитку інноваційної технології
Комбінування технологічних процесів з метою підвищення системної
ефективності
Всього

Кількість
годин
денна
3
4

4
4
4
4
4
4
28

2.2. Практичні заняття
№
п/п
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

Назва тем
2
Виконати огляд та аналізу літературних джерел та патентів за змістом
наукових досліджень
Сформувати план та етапів дослідження
Виконати дослідження на основі фізичного моделювання та розробити
фізичну модель дослідження
Провести аналіз отриманих результаті дослідження на основі
фізичного моделювання
Виконати дослідження з використанням математичного моделювання
та розробити математичну модель дослідження
Провести аналіз отриманих результаті дослідження на основі
математичного моделювання
Проаналізувати отримані результати математичного та фізичного
моделювання
Розробити пропозиції що до вдосконалення та оптимізації за
отриманими результатами досліджень
Всього

Кількість
годин
денна
3
4
4
4
4
4
4
4
4
32

2.4. Самостійна робота
№
п/п

Кількість
годин
денна

Зміст роботи
ЧАСТИНА І

1
2
3

Закріплення матеріалу лекцій
Виконання індивідуального завдання РГР (розрахунковографічна робота)
Підготовка до практичних занять
Всього

40
30
50

120

3. Тематика індивідуальних та/або групових завдань
З дисципліни передбачено виконання:
- розрахунково-графічної роботи
Розрахунково-графічна робота передбачено з теми «Прикладні наукові
дослідження» складається з двох частин: розрахункової та графічної і
виконується у вигляді пояснювальної записки та графічної частини (формат
А-3 або 2 аркуша А-4).
За індивідуальним завданням в розрахунковій частині необхідно
провести:
- фізичне моделювання енергетичного або технологічного процесу;
- математичне моделювання енергетичного або технологічного процесу;
- проаналізувати отримані результати фізичного та математичного
моделювання технологічного процесу;
- обґрунтувати отримані результати та розробити пропозиції що до їх
використання в рамках інноваційного впровадження.
У графічній частині надаються отримані результати досліджень з
розробкою моделі основних технологічних процесів, та зміни пов’язані з
інноваційним впровадженням.
Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботиа [5].
4. Критерії оцінювання та засоби діагностики
4.1 Мінімальний та максимальний рівень оцінювання курсової роботи за
навчальною дисципліною " Прикладні наукові дослідження " складає 60 і
100 балів і може бути досягнений наступними засобами оцінювання:
Засоби оцінювання
Якість роботи над розрахунковою частиною
Якість графічної частини
Захист розрахунково-графічної роботи
Разом

Мінімальна
кількість балів
20
10
30
60

Максимальна
кількість балів
30
20
50
100

4.2 Мінімальний та максимальний рівень оцінювання щодо "заліку" за
навчальною дисципліною " Прикладні наукові дослідження " складає 60 і
100 балів і може бути досягнений наступними засобами оцінювання:
Засоби оцінювання
Контроль знань:
Поточний контроль знань
(стандартизовані тести), або
Підсумковий (семестровий)
контроль знань
Залік
Разом

Кількість у
семестрі

Мінімальна Максимальна
кількість
кількість
балів
балів

2
20

40

40
60

60
100

1
1

Підсумковий контроль знань проводиться для студентів, що не змогли з
будь яких причин набрати необхідну кількість балів, або для студентів, що
бажають збільшити вже набрану кількість балів. Підсумковий контроль знань
здійснюється у вигляді усної бесіди з викладачем.
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