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Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів* – 4 

Галузь знань 13 

«Механічна інженерія» 
(шифр і назва) 

Вибіркові 

(самостійного вибору 

вищого навчального 

закладу) 

Модулів – _____1___ 
                  (кількість семестрів) 

перший (бакалаврський) 

рівень вищої освіти 

за спеціальністю 132 

«Матеріалознавство» 

Рік підготовки: 
(курс) 

Змістових модулів – 2 2 - 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання  

  ______ 
      ( КР, КП, РР, РГ, к/р) 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 120 

4 - 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2,22 

самостійної роботи 

студента –4,83 

освітній ступінь: 

бакалавр 

24 год. - 

Практичні, семінарські 

16 год. - 

Лабораторні 

- - 

Самостійна робота 

87 год. - 

Вид контролю:  

іспит 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

 

для денної форми навчання – 40/87 

 

* 1 кредит = 30 год. 

Кількість кредитів = 4
30

 120
=
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1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

У навчальній дисципліні «Організація експерименту та планування» студенту 

повинно бути дано певне уявлення про планування та проведення експериментів, 

обробку та аналіз його результатів; оцінювання значимості та перспективи 

використання отриманих результатів дослідження; підготовку звітів, доповідей, 

розробку рекомендації щодо практичного використання отриманих результатів. 

Програма вивчення дисципліни «Організація експерименту та планування» 

побудована відповідно до місця і значення дисципліни у структурно-логічній 

схемі підготовки фахівця першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за 

спеціальністю 132 – «Матеріалознавство» освітньо-професійної програми 

«Прикладне матеріалознавство» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня 

«Молодший спеціаліст». 

Метою навчальної дисципліни «Організація експерименту та планування» є 

формування професійних компетенцій, а саме таких як: 

здатність планувати та проводити експерименти, обробляти та аналізувати їх 

результати;  

здатність розуміти основні проблеми у своїй предметній галузі, обирати 

методи контролю та засоби їх розв’язання; 

здатність професійної експлуатації сучасного обладнання і пристроїв та 

представляти результати; 

здатність аналізувати стан науково-технічної проблеми. Вивчення і аналіз 

літературної та патентної інформації; 

здатність оцінювати значущість та перспективи використання результатів 

дослідження, готовити звіти, доповіді, розробляти рекомендації щодо 

практичного використання отриманих результатів. 

Значення та місце дисципліни у навчальному процесі 

Пропонований курс являє собою продовження курсу «Теорія ймовірностей та 

математична статистика», Вища математика», «Інформатика», а також 

передбачається, що знання, отримані студентами будуть використовуватися при 

виконанні науково-дослідних робіт і при написанні випускової кваліфікаційної 

роботи у вигляді магістерської дисертації. 

Види занять з дисципліни 

Навчальна дисципліна «Організація експерименту та планування» містить 

такі види занять: лекції, практичні роботи та самостійна робота згідно з 

навчальним планом магістра. Підсумковою атестацією є іспит. 
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У результаті вивчення дисципліни студент повинен 

знати: 

основи планування, проведення та обробки результатів експерименту, основи 

методів оцінки результатів досліджень, способи донесення науково-технічної 

інформації;  

уміти: правильно використовувати досягнення науки при постановці та 

проведенні експерименту у галузі проектування, технології та експлуатації 

електронних засобів, правильно класифікувати та знаходити науково-технічну 

інформацію, правильно оформлювати результати досліджень; 

володіти: навичками планування і проведення експерименту, навичками 

застосування сучасних програмних засобів, навичками аналізу наукової 

інформації у своїй предметній галузі, навичками роботи у текстових редакторах, 

електронних таблицях, системах підготовки презентацій й сучасних прикладних 

програмах. 

 

2. Програма навчальної дисципліни 

 

МОДУЛЬ 1. МЕТОДОЛОГІЯ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ 

Тема 1. Методологія математичного моделювання 

1.1. Концепція послідовного ускладнення моделі, що розробляється. 

1.2*. Особливості виявлення найсуттєвіших факторів складного процесу. 

1.3 Метод рангової кореляції для виявлення. 

1.4. Застосування дисперсійного аналізу для виявлення факторів, що чинять вплив 

при на функцію відклику експерименту, що проводиться. 

1.5. Методи насичених і ненасичених планів для виявлення факторів, що 

домінують. 

* – питання для самостійного опрацювання. 

 

МОДУЛЬ 2. АКТИВНИЙ І ПАСИВНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТИ 

Тема 2. Активний експеримент. Планування, проведення, аналіз 

2.1. Повний факторний експеримент. 

2.2. Дробний факторний експеримент. 

2.3. Центральні композиційні плани. 
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2.4*. Автоматизація обробки результатів. 

* – питання для самостійного опрацювання. 

 

Тема 3. Пасивний експеримент. Планування, проведення, аналіз 

3.1. Проведення пасивного експерименту у виробничих умовах і інформативність 

його результатів. 

3.2. Факторний аналіз. 

3.3. Метод головний компонентів. 

3.4. Часові ряди. 

3.5. Планування і обробка результатів пасивного експерименту методами 

регресійного аналізу. 

3.6*. Виникнення погрішностей.  

3.7*. Автоматизація експерименту. 

* – питання для самостійного опрацювання. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

 л п лаб с.р  л п лаб с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Модуль 1. ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКСПЕРИМЕНТУ ТА ПЛАНУВАННЯ 

Змістовий модуль 1. Методологія математичного моделювання 

Тема 1. Методологія 

математичного 

моделювання. 

 8 6  30      

Змістовий модуль 1.           

Разом за змістовим 

модулем 1.  8 6  30      

Змістовий модуль 2. Активний і пасивний експерименти 

Тема 2. Активний 

експеримент. 

Планування, 

проведення, аналіз. 

 8 5  27      

Тема 3. Пасивний 

експеримент. 

Планування, 

проведення, аналіз. 

 8 5  28      

Змістовий модуль 2           

Разом за змістовим 

модулем 2 
 16 10  55      

Забезпечення 

індивідуальних 

завдань (КР, РГ) 

 - -  -      

Забезпечення 

семестрового 

контролю 

 - -  2      

Усього годин  24 16  87      
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5. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

дфн зфн 

1 
Тема 1. Експериментальний аналіз випадкової величини. 

Перевірка статистичних гіпотез. 
2  

2 Тема 2. Однофакторний дисперсійний аналіз. 2  

3 Змістовий модуль 1. 4  

4 Тема 3. Повний факторний експеримент. 3  

5 Тема 4. Дробний факторний експеримент. 3  

6 Тема 5. Центральний композиційний рототабельний план. 3  

 Тема 6. Метод регресивного аналізу. 3  

6 Змістовий модуль 2. 12  

 Усього  16  

 

6. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

дфн зфн 

1 Тема 1. Методологія математичного моделювання. 

Питання 1.2. Особливості виявлення найсуттєвіших 

факторів складного процесу.  

Практичне заняття 2. Метод рангової кореляції. 

Практичне заняття 4. Двофакторний та трифакторний 

дисперсійний аналіз. 

30 

 

2 Тема 2. Активний експеримент. Планування, проведення, 

аналіз. 

Питання 2.4. Автоматизація обробки результатів. 

27 

 

3 Тема 3. Пасивний експеримент. Планування, проведення, 

аналіз. 

Питання 3.6. Виникнення погрішностей.  

Питання 3.7. Автоматизація експерименту. 

28 

 

9 Усього забезпечення самостійної роботи* 85  

10 Забезпечення індивідуальних завдань (КР, РГ) -  

11 Забезпечення семестрового контролю 2  

 Усього  87  

Примітка: 

* - кількість годин самостійної роботи відведених на підготовку до лекцій, 

практичних занять та інші види аудиторної роботи. 
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7. Методи контролю 

Контроль знань студента здійснюється на підставі методики здійснення 

комплексної діагностики їх знань.  

При комплексному оцінюванні знань визначаються види робіт та критерії їх 

оцінювання з урахуванням особливостей даного навчального курсу. Критеріями 

оцінки знань є: 

а) при усних відповідях студентів: повнота розкриття питання; логіка 

викладеної та обґрунтованої власної думки, посилання на практичний досвід, 

результати наукових досліджень;  вміння аналізувати, узагальнювати, робити 

порівняння та висновки; 

б) при виконанні письмових завдань: повнота розкриття питання; цілісність, 

системність, логічна послідовність, акуратність виконання роботи і 

літературного оформлення, наявність розрахунків, схем малюнків, правильність 

тестових відповідей; 

в) при здійсненні пошуково-аналітичної роботи: обсяг і відповідність 

тематиці підібраного матеріалу; надійність та офіційність джерел інформації, 

обґрунтованість зроблених висновків. 

 

8. Розподіл балів, що отримують студенти 

Вид занять Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2 Підсумко

вий тест 

(екзамен) 

Сума 

Т1 Т2 Т3 

Лекції 4 3 3 - 10 

Практ. зан., 6 7 7  20 

Лаб. роб., - - - - - 

Поточн. 

контр.: 

контрольна 

робота 

        -  

 

 

опитування         
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ін.види 

поточн. 

контр. 

        50 

Усього         20 100 

Т1, Т2, Т3 – теми  

 

Вид робіт Оцінка балів 

Поточний контроль (відповіді при опитуванні, підготовка та 

виступ з рефератом, виконання тестів, розв’язання 

ситуаційних завдань, задач, виконання контрольних робіт). 

50 балів 

Практичні заняття студентів (присутність, активність, 

викладення результатів аналізу певних фактів, подій, 

публікацій, написання наукових рефератів, статей, виступи 

на наукових конференціях і семінарах). 

20 балів 

Відвідування лекцій, наявність конспекту 10 балів 

Підсумковий тест (екзамен) 20 балів 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

 

9. Методичне забезпечення 

 

1. Методичні вказівки щодо виконання практичних завдань з навчальної 

дисципліни «Організація експерименту та планування» для студентів денної 

форми навчання зі спеціальності 132 «Матеріалознавство», Кременчук – КрНУ, 

2018 – 35 с. 
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5. Методичні вказівки щодо самостійного вивчення дисципліни 

«Організація експерименту та планування» для студентів денної форми навчання 

зі спеціальності 132 «Матеріалознавство», Кременчук – КрНУ, 2018 – 17 с. 

 

10. Рекомендована література 

Основна 

1. Воронина О. А. Математические основы планирования и проведения 

эксперимента. Учеб. пособие / О. А. Воронина – Орел : Орел ГТУ – 2007. 

2. Современный эксперимент: подготовка, проведение, анализ результатов / 

В. Г. Блохин, О. П. Глудкин, А. И. Гуров, М. А. Ханин. Под ред. О. П. Глудкина – 

М. : Радио и связь, 1997. 

3. Автоматизация физических исследований и эксперимента: компьютерные 

измерения и виртуальные приборы на основе LAB VIEW 7 / Под ред. П. А. 

Батырина – М. : ДМК Пресс, 2005. 

4. Грачев Ю. П. Математические методы планирования эксперимента / Ю. 
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