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Питання залікові з дисципліни 
«ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ» 

 
Базові поняття науки. Предмет і об'єкт дослідження.  
Наукова (науково-дослідна) діяльність: фундаментальні і прикладні наукові дослідження.  
Експериментальні розробки. Науковий і науково-технічний результат.  
Державна науково-технічна політика.  
Типові схеми фінансування. «Лобовий» спосіб». «Комплексний» спосіб». «Дефіцитне».  
Науково-технічна політика. 
Наукова система України:  
Національна Академія наук України, наукові академічні інститути.  
Галузеві академії наук. Університети. Галузева наука. Приватні наукові установи. Кластери. На-
укові центри України і світу. Стартапи. 
Організація та фінансування науково дослідних робіт. 
Галузі науки і державні програми, напрями.  
Держбюджетна наукова тематика і конкурси.  
Організація наукової тематики в Україні. 
Бюджетна тематика (ініціативна і з оплатою). 
Гранти - зарубіжні. Tempus.  
Ініціація і оформлення НДР. 
Запити НДР, методи оцінки рівня робіт і виконавців. 
Госпдоговірна тематика. Підготовчі заходи і документація. 
Договір (текст і узгодження). 
Протокол узгодження ціни. 
Технічне завдання. Календарний план. Калькуляція НДР. Державна реєстрація НДР. 
Пошук наукової інформації в бібліотеках, Інтернеті.  
Огляд літератури і його оформлення. Патентний пошук.  
Наукові видання (ХПІ, України, світові, репозитарії, бібліотечні ресурси). 
Наукові результати: відкриття, теорія, патент, статті, дисертації, звіти. 
Оцінювання наукового дослідження - послідовність обґрунтування (актуальність теми, мета, за-
вдання, об'єкт, предмет, наукова новизна, практична цінність, публікації, суть роботи і так далі). 
Написання наукових робіт. 
Цитування, індекс Гирша (h –індекс), рейтинги учених, рейтинги установ. 
Наукометричні бази, Scopus, WoS. DOI індексація наукових робіт.  
Поняття про інформаційні ресурси ORCID, ISSN, ISBN, цифровий репозитарій НТУ ХПІ, 
GOOGLE Scolar. 
Поняття про моделювання в техніці та дослідження магнітних полів. 
Умови розрахунків магнітних полів. 
Програмне забезпечення розрахунків магнітних полів. 
Апроксимація дискретних чисельних функцій.  
Робота з програмним забезпеченням при розрахунку електромагнітних параметрів електричних 
машин. 
Програмна автоматизація чисельно-польових розрахунків. 
Перехідні процеси в електротехнічних пристроях. 
Вихрові струми в електропровідних елементах конструкції електротехнічних пристроїв.  
Система організації експериментальних і розрахункових досліджень 
Чисельно-польове дослідження асинхронного двигуна.  
Гармонійний аналіз розподілу величин в асинхронному двигуні. 
Основні поняття про наукові методи дослідження різних явища і процесів.  
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Приклади формування білетів щодо заліку 

 
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» 

 
Рівень вищої освіти Магістр         
Спеціальність  141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  
Освітня програма  Електромеханіка        
Навчальна дисципліна Основи наукових досліджень       
Семестр   1          

 
ЗАЛІКОВИЙ БІЛЕТ №  1 

 

1. Вибір методу (методики) проведення наукового дослідження. 
2. Рівні, ступені та кваліфікації вищої освіти в Україні. 
3. Фінансування наукових досліджень за рахунок зарубіжних грантів.  

 
Затверджено на засіданні кафедри «Електричні машини». Протокол № 1 від 25 серпня 2022 р. 

Завідувач кафедри  
«Електричні машини» _________________Володимир МІЛИХ 

 
Екзаменатор  _________________Володимир МІЛИХ 

 
 

Додаткові приклади варіантів питань в білетах 
  

ЗАЛІКОВИЙ БІЛЕТ №  2 

1. Постановка мети й конкретних завдань наукового дослідження. 
2. Цитування наукових праць, індекс Гірша (h –індекс). 
3. Поняття про стартапи. 

 
ЗАЛІКОВИЙ БІЛЕТ №  3 

1. Визначення об'єкта й предмета наукового дослідження. 
2. Робота із джерелами наукової інформації.  
3. Держбюджетна наукова тематика в Україні та організація конкурсів.  

 
ЗАЛІКОВИЙ БІЛЕТ №  4 

1. Обґрунтування актуальності обраної теми наукової роботи. 
2. Система конкурсів студентських наукових робіт, правила організації та про-

ведення.  
3. Принципи організації та документація госпдоговірної наукової тематики.  
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ЗАЛІКОВИЙ БІЛЕТ №  5 

1. Логічна схема та формулювання теми наукового дослідження. 
2. Патентні дослідження та їх особливості.  
3. Наукова система України та її складові.  

 
ЗАЛІКОВИЙ БІЛЕТ №  6 

1. Методологія наукових досліджень. Загальнонаукова й філософська методо-

логія: сутність, загальні принципи. 
2. Загальна характеристика ступеня вищої освіти «магістр» та перелік його ком-

петентностей як випускника університету. 
3. Ініціація і оформлення науково-дослідної роботи. 

 
ЗАЛІКОВИЙ БІЛЕТ №  7 

1. Впровадження завершених наукових досліджень у виробництво.  
2. Система рейтингів окремих науковців та наукових установ. 
3. Загальні вимоги до науково-дослідної роботи. 

 
ЗАЛІКОВИЙ БІЛЕТ №  8 

1. Ефективність наукових досліджень. 
2. Поняття про ISSN, ISBN індєксацію друкованої наукової продукції.  
3. Запити на держфінансування науково-дослідних робіт, методи оцінки рівня 

робіт і виконавців. 
 

ЗАЛІКОВИЙ БІЛЕТ №  9 

1. Наукове дослідження та його етапи. 
2. Scopus, Web of Science та інші наукометричні бази.  
3. Наукова інформація та її джерела і пошук. 

 
ЗАЛІКОВИЙ БІЛЕТ №  10 

1. Науково-технічна політика та пріоритети наукових досліджень. 
2. Інноваційні кластери як шлях розвитку якості освіти та економіки. 
3. Наукові видання НТУ «ХПІ», України, світові, бібліотечні ресурси в галузі 

електромеханіки. 
 
 
 



 4

ЗАЛІКОВИЙ БІЛЕТ №  11 

1. Економічна ситуація в галузі науки і типові схеми фінансування. 
2. Поняття про систему ORCID для науковців та DOI індєксацію наукових робіт.  
3. Структура наукових статей та правила їх написання. 

 
ЗАЛІКОВИЙ БІЛЕТ №  12 

1. Загальні поняття науки та класифікація наук. 
2. Індєксація навчальної та наукової літератури УДК, ББК. 
3. Формулювання висновків та оцінка отриманих результатів. 

 


