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1. ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ 
 

В даних методичних вказівках надані рекомендації щодо вивчення 

окремих тем навчальної дисципліни  «Спецкурс  з  газопостачання» самостійно. 

Метою усього курсу є придбання студентами теоретичних знань, умінь і 

практичних навичок з експлуатації систем газопостачання. 

Завданням вивчення повного курсу дисципліни є: одержання студентами 

знань, умінь та практичних навиків про експлуатацію систем газопостачання в 

сучасних умовах з урахуванням інноваційних технологій, навичок  з 

проектування та реконструкція систем газопостачання; управління газовими 

мережами та організація безпечної  експлуатації, використання нових 

технологій та нової техніки в виробничому процесі тощо. 

Самостійна навчальна робота студента направлена на розширене 

засвоєння навчального матеріалу, що не входить в лекційний курс. 

Самостійна навчальна робота студента полягає в підготовці рефератів, 

розкритих конспектів тощо за рекомендованими темами.   

Усього на самостійну роботу  студентів відводиться 42 год. (заочна 

форма навчання – 60 год.). 

 

2. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ 

РОБОТИ 
 

При виконанні самостійної роботи студент повинен показати вміння 

працювати з літературою, аналізувати різні джерела, робити обґрунтовані 

висновки. 

Робота над вибраним видом самостійної роботи та її темою вимагає від 

студента знань основ роботи з додатковою літературою, творчого мислення,  

логічного пояснення викладеного матеріалу, висловлення особистого ставлення 

до даної проблеми. 

Процес в підготовці рефератів, розкритих конспектів тощо за обраною 

темою включає в себе ряд взаємопов’язаних етапів: 

- вибір теми і вивчення необхідної літератури; 

- розробка робочого плану; 

- підбір, аналіз, систематизація матеріалів по обраній темі; 
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- формування основних положень, практичних висновків і рекомендацій; 

- оформлення роботи; 

- подання роботи на оцінювання. 

 

3. ВИБІР ТЕМИ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
 

З вибору теми розпочинається творча робота студента, яка вимагає 

осмисленого підходу до проблеми, розуміння актуальності вибраної теми, її 

теоретичного і практичного значення. 

Вибір методики над роботою, як і вибір об’єкта і предмета вивчення 

надається студентам враховуючи їх власне бажання, що забезпечується повною 

самостійністю. 

Перелік тем рефератів, розкритих конспектів, які рекомендовано 

розкрити: 

- «Нова газова арматура, труби і матеріали газопроводів»;  

- «З’єднувальні деталі (фітинги) поліетиленових труб»; 

-  «Газові фільтри, контрольно-вимірювальні прилади (КВП)»;  

-  « Нові прилади для визначення обліку витрат газу»;  

- «Особливості проектування поліетиленових газопроводів»; 

- «Основні  виробничі задачі на стадії реконструкції газопроводів»; 

- «Технологія з´єднання багатошарових поліетиленових труб»; 

- «Інтенсивний захист трубопроводів від корозії» та ін. 

Після обрання теми студент повинен повідомити  викладача, який 

проводить лекції з даного предмета та узгодити з ним обрану тему і вид 

самостійної роботи. 

4. РОЗРОБКА РОБОЧОГО ПЛАНУ 

 Розкриття обраної теми починається з планування. Студенту необхідно 

розробити робочий план, який дозволить чітко організувати роботу з обраної 

теми та виду самостійної роботи.  Робочий план студенту необхідно подати на 

узгодження керівнику роботи (викладачу даної дисципліни). План складається 

у такій формі: 
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ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

                                                                  ЗАТВЕРЖДЕНО 

                                    Викладач спецкурсу  з  газопостачання 

                                    _____________В.С. Сідак, О.М. Слатова 

                   «_______» ________20_ р. 

      

Робочий план самостійної роботи 

№ п/п Етапи роботи Строки 

виконання 

   

 

 Студент ____курсу спеціальності  _______________________ 

______________________________________________________ 

(Прізвище, ім’я по батькові) 

 

5. СТРУКТУРА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
 

Виходячи із виду та об’єму самостійної роботи, вона повинна включати  

певні структурні компоненти.  

Реферат містить такі структурні компоненти: 

- вступ (1-2 сторінки); 

- основна частина, розподілена на розділи і підрозділи (3-4 питання; 10-15 

сторінок); 

- висновок (1-2 сторінки); 

- список використаної літератури.  

У вступі необхідно: 

- обґрунтувати актуальність і практичне значення  теми; 

- дати короткий огляд проблеми що вивчається по обраній темі, її значення в 

практичній діяльності тощо. 
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У основній частині необхідно:  здійснити розбивку матеріалу на розділи 

(два або три).  

Перший розділ  - невеликий за об’ємом в якому необхідно розкрити 

основні питання з обраної теми, розуміння даної проблеми в різних країнах 

світу, історичній огляд  розвитку, різні погляди на вирішення ключових питань 

з проблеми тощо.  

Другий розділ – основний, в якому студент розкриває головні  питання з 

обраної теми, висвітлює різні дослідження та практичний досвід  з застосування 

техніки, технологій, матеріалів тощо.   

- розбити розділи на підрозділи, причому при розбиванні розділів на підрозділи 

не слід їх дрібнити на малі частки. 

У висновку необхідно: 

- узагальнити основні положення з обраної теми; 

- зробити обґрунтовані висновки;  

- розкрити перспективи розвитку питань з теми. 

 

Розкритий конспект  містить такі структурні компоненти: 

- зміст конспекту (1 сторінка); 

- основна частина, розділена на теми з основними питаннями (12-16 

сторінок); 

- додатки (2-6 сторінок); 

- список використаної літератури.  

У змісті необхідно: Перерахувати перелік питань (тем, підтем). 

У основній частині необхідно: 

- здійснити розбивку матеріалу на теми з обраної проблеми; 

- до кожної теми підібрати необхідні питання, що будуть висвітленні. 

У додатках необхідно: надати довідковий, ілюстрацій ний та 

розрахунковий матеріал з розкритих питань. 
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6. ОФОРМЛЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
 

Кінцевим результатом самостійної роботи є письмове викладення  

основних теоретичних положень, практичних висновків на папері в друкованій 

формі, або на електронному носії. 

Не слід розпочинати оформлення самостійної роботи в процесі підбору 

матеріалу, цю роботу здійснюють після необхідного аналізу та осмислення 

матеріалу. 

Обсяг самостійної роботи (не залежно від виду) складає 20-25 сторінок 

друкованого тексту 14 шрифтом з інтервалом 1,5. 

Текст слід друкувати дотримуючись таких вимог: 

 ліве поле – 25 мм; 

 праве – 10 мм; 

 верхнє - 15 мм; 

 нижнє - 20 мм. 

Найменування структурних елементів – «Вступ», «Назва розділів»; 

«Висновок»; «Додатки»; «Список літератури» розташовувати по середині  

жирним шрифтом без крапки наприкінці.  Відстань між заголовком і текстом 

повинна бути не менше 3 інтервалів.  

Нумерацію сторінок виконують арабськими цифрами внизу сторінки 

посередині. Титульний лист включається в загальну нумерацію, але номер на 

ньому не ставиться.  
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