
Навчально-методичні матеріали до самостійної роботи студентів щодо 

вивчання навчальної дисципліни «Програми, проекти та перспективні 
рішення в енергетичному машинобудуванні» 

І. Вимоги до виконання індивідуального завдання. 

Завдання на виконання роботи. 

Індивідуальним завданням є виконання реферату. Реферативний огляд включає 

опис патентних рішень в ДВЗ за обраним студентом напрямом.  Патентний 

пошук проводиться за виноходами та корисними моделями України та 

провідних, з високим рівнем розвитку двигунобудування, країн світу. 

Рекомендована глибина патентного пошуку – 10 років. За необхідності ця 

глибина може бути суттєво розширена, але технічні рішення не старше 10 років 

також повинні бути представлені. Кількість обраних для реферування патентів 

на винаходи – не менше шести. 

Рекомендовано та додатково оцінюється подання технічних рішень відповідно 

до спеціального завдання бакалаврського дипломного проекту. 

Виконання роботи здійснюється відповідно до вимог стандарту НТУ «ХПІ» 

СТЗВО-ХПІ-3.01-2018 ССОНП. Текстові документи у сфері навчального 

процесу. Загальні вимоги до виконання. 

Розроблений документ повинен містити: 

1. Титульний аркуш (див. Додаток А).

2. Завдання на виконання роботи.

3. Реферат.

4. Зміст.

5. Вступ.

6. Основну частину.

7. Висновки.

8. Список джерел інформації.

Зміст роботи має наступний орієнтовний вигляд: 

стор. 

Вступ …………………………………………………………….…….…….. 3 

1 Аналіз патенту США №    «Назва», рік...………………….................…. 4 

2 Аналіз патенту США №    «Назва», рік...………………….................…. 

3 Аналіз патенту Німеччини №  «Назва», рік……………………………. 

4 

… 

Висновки 9 

Список джерел інформації 10 

http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/metodotdel/wp-content/uploads/sites/28/2019/10/STZVO-HPI-3.01-2018-SSONP.-Tekstovi-dokumenti-u-sferi-navchalnogo-protsesu.-Zagalni-vimogi-do-vikonannya-1.pdf
http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/metodotdel/wp-content/uploads/sites/28/2019/10/STZVO-HPI-3.01-2018-SSONP.-Tekstovi-dokumenti-u-sferi-navchalnogo-protsesu.-Zagalni-vimogi-do-vikonannya-1.pdf


Зміст роботи краще виконувати в таблиці, після чого границі таблиці 

відключити.  

Титульний аркуш роботи не нумерується, але зараховуються до сторінок 

роботи; завдання на виконання роботи та реферат не зараховуються до сторінок 

роботи, теж не нумеруються. Тому нумерацію сторінок розпочинати зі змісту. 

У вступі вказується обраний напрям патентного пошуку, актуальність цієї 

роботи, обрані індекси Міжнародної патентної класифікації, за якими 

проведено пошук, країни, по яким здійснено патентний пошук (ширина 

пошуку), за які роки проведено пошук (глибина пошуку), особливості 

патентних рішень, обраних для проведеного пошуку.   

В кожному розділі роботи наводяться відомості щодо одного патенту. 

Подаються вихідні лані до патенту, включаючи країну патентування, власника 

патенту, рік патентування, назву винаходу, формулу винаходу, основні 

положення опису винаходу. Обов’язково подаються ілюстративні матеріали, 

що подані в патенті. Наприкінці розділу надається власний стислий висновок 

щодо обраного для опису патенту. 

 

У висновку до роботи підводиться підсумок щодо її результатів, 

формулюються напрями удосконалення обраної елемента деталі, деталі, вузла, 

системи двигуна чи двигуна в цілому. У висновку до роботи бажано надати 

власні судження щодо переваг та можливих недоліків розглянутих технічних 

рішень. 

За узгодженням з викладачем реферат може бути замінений власною заявкою 

на корисну модель чи винахід. 

Кількість сторінок виконаної роботи – не менше 10.  

Запланований час виконання роботи – 15 академічних годин. 

Орієнтовний термін виконання – 15-й тиждень поточного семестру. 
 

Робота виконуються самостійно, відповідно до принципів академічної 

доброчесності Національного технічного університету «Харківський 

політехнічний інститут», плагіат не допускається, режим доступу – 

http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/nv/wp-

content/uploads/sites/17/2019/11/04_code_ethics.pdf 

В разі виявлення однакових текстів в студентських роботах обидві роботи не зараховуються і 

повертаються авторам на доопрацювання. 

 

Оцінювання роботи здійснюється індивідуально для кожного студента за 

шкалою, наведеною в таблиці.  

 

http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/nv/wp-content/uploads/sites/17/2019/11/04_code_ethics.pdf
http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/nv/wp-content/uploads/sites/17/2019/11/04_code_ethics.pdf


Таблиця. Шкала оцінювання знань та умінь: національна та ЄКТС 
 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка ECTS 

Оцінка  

за національною шкалою 

90 ... 100 A відмінно  

82 … 89 B добре 

74 … 81 C 

64 … 73 D задовільно 

60 … 63 E 

35 … 59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0 … 34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

Оцінка роботи враховується при підведенні підсумкового семестрового контролю. 

 

ІІ. Рекомендації та матеріали до самостійного опрацювання. 

Довільна тема курсу довільної дисципліни передбачає декомпозицію певного 

об’єкту і фізичних явищ, які мають місце під час його функціонування. 

Результатом засвоєння довільного курсу є зворотне поєднання студентом 

отриманих знань і умінь як інтегрований результат навчання.  

За дисципліною «Інноваційні програми, проекти та перспективні рішення в 

енергетичному машинобудуванні», як однією з визначальних за 

спеціальністю,  рекомендується для поданих фрагментів креслень елементів 

двигунів з’ясовувати і надавати по-можливості повну (комплексну) їх 

характеристику. Рекомендується здійснювати звертання до розгляду наданих 

фрагментів після викладення матеріалу окремих лекцій, тем, розділів, при 

виконанні реферату та під час опрацювання курсу в цілому.     

Режим доступу до фрагментів креслень – 

https://drive.google.com/drive/folders/1zlR1kNDdvoLYtZ06Bqt0laYEqfdMxOU

s?usp=sharing 

Рекомендується використання представленої інформації у відповідях на 

питання контрольних робіт та підсумкової атестації за курсом. 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1zlR1kNDdvoLYtZ06Bqt0laYEqfdMxOUs?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1zlR1kNDdvoLYtZ06Bqt0laYEqfdMxOUs?usp=sharing


ДОДАТОК А. 

Приклад виконання титульного аркушу роботи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міністерство освіти і науки України  

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»  

 

Кафедра двигунів внутрішнього згоряння  

 

 

 

 

 

РЕФЕРАТ 

з дисципліни «Інноваційні програми, проекти  

та перспективні рішення в енергетичному машинобудуванні»  

на тему «Удосконалення конструкцій поршневих кілець»   
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