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ВСТУП 

 

Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Організація 

експерименту та планування» складена відповідно до освітньо-професійної 

програми підготовки магістра за спеціальністю 132 – «Матеріалознавство» 

освітньо-професійної програми «Прикладне матеріалознавство». 

Навчальна дисципліна відносить до варіативної частини професійного 

циклу навчального плану.  

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Організація експерименту та 

планування» є сучасні методи математичного моделювання об’єктів, що 

розробляються, з метою оптимізації їх параметрів, методи планування, 

проведення модельних і натурних експериментів, аналіз результатів 

експериментів, програмні продукти, орієнтовані на розв’язання наукових, 

проектних і технологічних задач. 

Зміст навчальної дисципліни 

У навчальному курсі «Організація експерименту та планування» 

розглядаються питання математичного планування і обробки результатів 

інженерного експерименту.  

Мета навчальної дисципліни  

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. 

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. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Методологія математичного моделювання. 

2. Активний і пасивний експерименти. 



На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин / 4 кредити 

ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

 

МОДУЛЬ 1. МЕТОДОЛОГІЯ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ 

Тема 1. Методологія математичного моделювання 

План лекції. 

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 

План лекції. 

2.1. Повний факторний експеримент. 

2.2. Дробний факторний експеримент. 

2.3. Центральні композиційні плани. 

2.4*. Автоматизація обробки результатів. 

* – питання для самостійного опрацювання. 

 

Тема 3. Пасивний експеримент. Планування, проведення, аналіз 

План лекції. 

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. 

 

Приблизний перелік тем практичних занять 

Модуль 1 

Практичне заняття 1. Експериментальний аналіз випадкової величини. 

Перевірка статистичних гіпотез. 

Практичне заняття 2*. Метод рангової кореляції. 

Практичне заняття 3. Однофакторний дисперсійний аналіз. 

Практичне заняття 4* Двофакторний та трифакторний дисперсійний аналіз. 

Практичне заняття 5. Метод насичених і ненасичених планів. 

Модуль 2 

Тема 2. 

Практичне заняття 6. Повний факторний експеримент. 

Практичне заняття 7. Дробний факторний експеримент. 

Практичне заняття 8. Центральний композиційний рототабельний план. 

Тема 3. 

Практичне заняття 9. Метод регресивного аналізу. 

* – теми для самостійного опрацювання. 

 

3. 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. П. Грачев, Ю. М. Плаксин – М. : ДеЛи Принт, 2005. 

5. Кобзарь А. И. Прикладная математическая статистика / А. И. Кобзарь – 

М. : ФИЗМАТЛИТ, 2006.  

7. Вуколов Э. А. Основы статистического анализа. Практикум по 

статистическим методам и исследованию операцій с использованием пакетов 

STATISTIKA и EXCEL: учеб. пособие / Э. А. Вуколов – М. : ФОРУМ: ИНФРА-

М, 2010. 

8. Денисенко В. В. Компьютерное управление технологическим 

процессом, экспериментом, оборудованием / В. В. Денисенко – М. : Горячая 

линия – Телеком, 2009. 

Додаткова 

9. Охорзин В. А. Прикладная математика в системе MATHCAD: уУчеб. 

пособие / В. А. Охорзин – СПб : Лань, 2008. 

10. Львович Я. Е. Теоретические основы конструирования, технологи и 

надежности РЭА: Учеб. пособие для вузов / Я. Е. Львович, В. Н. Фролов. – М. : 

Радио и связь, 1986. 

11. Журнал «Математическое моделирование» [Электронный ресурс] 

http://www.mathnet.ru/php/jornal.phtml?jrnid=mm&option_lang=rus. 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: 

для денної форми навчання  4 семестр – іспит; 

 



5. Засоби діагностики успішності навчання: відвідування лекційних і 

практичних занять, ведення конспекту лекцій, активна робота під час 

опитування, вміння вирішувати завдання та розв’язувати задачі, знати відповіді 

на тестові завдання, вміння самостійно підготувати та правильно розкрити тему 

індивідуального завдання. 




