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Програманавчальної дисципліни 

1. Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання 

Навчальна дисципліна «Планування експерименту» необхідна для багатьох галузей науки і 

техніки: автоматизації приладових вимірювальних систем, аерокосмічної галузі, медичної техніки, 

приладобудування, машинобудування та ін. тому, що теоретичні базові знання у поєднанні з 

уміннями та навичками планування та виконання експерименту важливі та необхідні для будь-

якого прогресу у названих галузях. 

Метою навчальної дисципліни є формування у студентів здатностей: вивчення на базі 

сучасного математичного апарату методів планування та обробки результатів експериментів та 

набуття студентами необхідних знань пов’язаних з аналізом проблемних ситуацій і методів 

пошуку оптимальних рішень. На основі  концептуальних моделей і методів планування та обробки 

результатів експериментів сформувати у студентів практичні навички і уміння прийняття 

обґрунтованих і професійно-грамотних рішень в практиці розробки та експлуатації систем 

управління. 

Предмет дисципліни: планування експерименту при дослідженнях автоматизованих приладових 

систем. 

програмні результати навчання 

КОМПЕТЕНТНОСТІ − здатність проведення експериментальних досліджень на 

відповідному рівні; 

− здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації 

експериментальних досліджень із різних джерел; 

− здатність до розуміння методів, підходів, цілей і задач 

педагогічної та наукової  діяльності, володіння методами організації 



та забезпечення науково-дослідної роботи студентів; 

− здатність проводити експериментальні дослідження (натурні та 

імітаційні) з використанням в якості об'єктів вивчення різних 

середовищ: твердих тіл, рідин, газів, сипких матеріалів та ін.; 

− проводити експериментальні наукові дослідження у різних 

галузях науки і техніки; 

− використовувати методи проведення експериментальних 

наукових досліджень по різним об’єктам дослідження, уміти 

створювати методики обрання відповідних об’єктів досліджень і 

математичної обробки отриманих експериментальних даних на 

ЕОМ; 

ЗНАННЯ: ▪ знання методів організації, планування та фіксації інформації 

при експериментальних дослідженнях; 

▪ знання видів, методів  та методик вимірювання; 

▪ знання основних етапів вимірювальної процедури; 

▪ знання складових похибок вимірювання; 

▪  знання методів статистичної обробки сукупності випадкових 

величин; 

▪ знання методів обробки експериментальних даних при прямих, 

непрямих, сукупних і сумісних вимірюваннях; 

▪ знання робастних методів обробки даних; 

▪ знання непараметричних методів обробки даних; 

знання методів оптимізації багатофакторного експерименту 

УМІННЯ: ▪ вміти проводити середньої важкості натурні експериментальні 

дослідження, пов’язані з визначенням параметрів елементів 

виробів в різних умовах їх експлуатації 

▪ застосовувати методи виключення результатів з грубими 

похибками; 

▪ застосовувати методи виключення систематичних похибок; 

▪ застосовувати способи перевірки відповідності досліджуємого 

розподілу   нормальному; 

НАВИЧКИ ▪ застосовувати робастні методи обробки даних: Віндзора, 

Хьюбера, Хампеля, Андрюса, Тьюки; 

▪ застосовувати непараметричні методи обробки даних: Пірсона, 

Колмогорова-Смирнова, критерії знаків і серії, рангові 

критерії Манна-Уїтні-Вілкоксона, Сижела-Тьюки; 

ДОСВІД ▪ будувати плани багатофакторного експерименту; 

▪ використовувати математичні методи вирішення задач зі 

спеціальності, прийоми самостійної роботи для освоєння 

матеріалу лекцій і вивчення технічної літератури; 

ПОСЛІДОВНІСТЬ 

ДІЙ В 

СТАНДАРТНИХ 

ВИРОБНИЧИХ 

СИТУАЦІЯХ 

▪ уміння і знання об’єкту вимірювання, параметрів середовища, 

порядку проведення експерименту, процедури обробки 

результатів, представлення результатів експерименту, уміння 

робити відповідні висновки 

2. Пререквізити та постреквізити дисципліни (місце в структурно-логічній схемі 

навчання за відповідною освітньою програмою) 

- курс базується на знанні студентами таких вивчених ними дисциплін: Фізики, Вищої 

математики, Комп'ютерна графіка, Програмування, Електротехніка, Електроніка та основи 

мікропроцесорної техніки, Теорія автоматичного керування, Метрологія, Комп'ютерне 

моделювання процесів і систем, Матеріалознавство, Перетворювачі фізичних величин, 

Мікропроцесорна техніка, Методи та засоби вимірювання параметрів технологічних процесів, 

Теорія та проектування комп'ютерно-інтегрованих систем точної механіки, Інформативність 

фізичних процесів, Інформаційні технології  у галузі ресурсозаощадження, Комп'ютерні 



дослідження засобів вимірювання, Математичні методи оптимізації, Математиче моделювання 

систем і процесів; 

- у свою чергу, курс є базовим для вивчення таких дисциплін:  Робота над магістерською 

дисертацією. 

3. Зміст навчальної дисципліни 

Розділ 1 Види і методи вимірювань. Основні етапи вимірювальної процедури. 

Розділ 2. Похибки вимірювань. 

Розділ 3. Нормальний розподіл безперервних випадкових величин. Розподіл Стьюдента. 

Квантилі кривої розподілу і рівні значущості. 

Розділ 4. Моменти розподілу. Статистичні оцінки вибіркових параметрів розподілу. 

Розділ  5. Довірчі межі результату. Визначення коефіцієнта кореляції між двома вибірками. 

Розділ 6. Основи попередньої обробки експериментальних даних.  Аналітичне виключення 

систематичних похибок. 

  

Розділ 7. Вибір на основі порівняльного аналізу характеристик чутливих елементів (ЧЕ) ЕВС 

найбільш досконалого ЧЕ- прототипу.  

Розділ 8. Методика обробки експериментальних даних при непрямих  вимірюваннях. 

Розділ 9. Методика обробки експериментальних даних при сукупних і сумісних вимірюваннях. 

Розділ 10. Робастні методи обробки даних. 

Розділ 11. Непараметричні методи обробки даних. Критерій χ2 .. 

Розділ 12. Критерій Колмогорова-Смирнова. 

Розділ 13. Критерії знаків і серій. Критерії Вілкоксона  і Манна-Уїтні. 

Розділ 14. Ранговий критерій Сижела-Тьюки 

Розділ 15. Матричні перетворення при обробці результатів експерименту. Ортогональне 

планування експерименту. 

Розділ 16. Плани повного факторного експерименту (ПФЕ). Плани дробового факторного 

експерименту (ДФЕ). 

Розділ 17. Перевірка значущості коефіцієнтів і адекватності рівняння регресії, отриманої при 

обробці ПФЕ і ДФЕ. 

Розділ 18. Рототабельні плани. Методи оптимізації багатофакторного експерименту. 

 

Методичні 

рекомендації 

- Методичні вказівки по вивченню дисципліни “Наукові 

дослідження в галузі вимірювання механічних величин” 

- Пакет контрольних завдань з дисципліни “Наукові дослідження 

в галузі вимірювання механічних величин” 

- Методичні вказівки до виконання практичних занять 

(комп’ютерних практикумів)  з дисципліни “Наукові 

дослідження в галузі вимірювання механічних величин” 

- Методичні вказівки по самостійній роботі студентів з 

дисципліни  “Наукові дослідження в галузі вимірювання 

механічних величин” 

- Методичні вказівки до виконання модульних контрольних 

робіт з  дисципліни “Наукові дослідження в галузі 

вимірювання механічних величин” 

- Конспект лекцій з дисципліни  “Наукові дослідження в галузі 

вимірювання механічних величин” 

- Методичні вказівки до виконання пакету контрольних завдань з 

дисципліни “Наукові дослідження в галузі вимірювання 

механічних величин” 

- Методичні вказівки щодо положення про рейтингову систему 

оцінювання успішності студентів з дисциплін «Наукові 



дослідження в галузі вимірювання механічних величин», 

«Інформаційно-комп’ютерні системи та технології» 

Література основна 1. Асатурян В.И. Теория планирования эксперимента: Учеб. пособие 

для вузов – М.: Радио и связь, 1983, 248 с..  

2. Грановский В.А., Сирая Т.И. Методы обработки 

экспериментальных данных при измерениях. – Л. Энергоатомиздат,  

3  Маликов М.Ф. Основы метрологии. – М.: Изд-во Комитета по 

делам мер и измерительных приборов, . 

4 Маркин Н.С. Основы теории обработки результатов измерений. – 

М.: Изд-во стандартов. – 1991. 

5. Айвазян С.А., Енюков И.С., Мешалкин Л.Д. Прикладная 

статистика: основы   

моделирования и первичная обработка данных. – М.: Финансы и 

статистика, 1983. 

6.Химмельблау Д. Анализ процессов статистическими методами. – 

М.: Мир, 1973.  

7.Кобзарь А.И. Прикладная математическая статистика. Для 

инженеров и научных работников - М.: Физматлит, 2006.  

8. Новицкий П.В., Зограф Э.Н. Оценка погрешностей измерений. – 

Л.: Энергия, 1983. 

9. Джонсон Н. Лион Ф. Статистика и планирование эксперимента в 

технике и науке: Методы планирования эксперимента. – М.: Мир, 

1981.   

10. Мудров В.И. , Кушко В.Л. Методы обработки измерений. 

Квазиправдоподобные оценки. М.  Радио и связь. 

11. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика: 

Учебное пособие для вузов – М.: Высш. шк., 2001. 

12. Сергеев А.Г., Крохин В.В. Метрология: Учебное пособие для 

вузов - М.: Логос, 2001. 

13. Хьюбер П. Робастность в статистике - М.: Мир, 1984. 

14. Хампель Ф., Рончетти Э., Рауссец П., Штоель В..  Робастность в 

статистике. Подход на основе функций влияния - М.: Мир, 1989. 

15. Шурыгин А.М. Прикладная стохастика : робастность, оценивание, 

прогноз - М.: Финансы и статистика, 2000. 

16.Орнатский П.П. Теоретические основы информационно-

измерительной техники. – К. Вища школа, 1975. 

17.Рего К.Г. Метрологическая обработка результатов технических 

измерений: Справ. пособие. – К.: Техніка, 1987. 

18.Планирование эксперимента в исследовании  технологических 

процессов //К. Хартман, Э. Лецкий, В.Шефер и др.—М.: 

Мир,1977. 

19.Адлер Ю. П., Маркова Е. В., Грановский Ю. В. Планирование 

эксперимента при поиске оптимальных условий.—М.: Наука,  1976. 

20. Монтгомери Д. К. Планирование эксперимента и анализ данных. – 

Л.: Судостроение, 1980.  

21. Красовский Г.И., Филаретов Г.Ф. Планирование эксперимента. – 

Мн.: Изд-во БГУ, 1982.  

22. Чалый В.Д. Планы эксперимента высоких порядков для 

идентификации объектов: Учеб. пособие. – М.: Изд-во МИФИ, 1987.  



23.Джонсон И., Лион Ф. Статистика и планирование эксперимента в 

технике и науке - М.: Мир, 1981. - 180с. 

24. Володарский Е.Т., Малиновский Б.Н., Туз Ю.М. Планирование и 

организация измерительного эксперимента. - К. : Вища школа, 1987. - 

157с. 

25. Петрук В.Г., Володарський Є.Т., Монін В.Б. Основи науково-

дослідної роботи. УНІВЕРСУМ – Вінниця, 2006. - 143с. 

26 Давиденко А.П. Организация и планирование научных 

исследований, патентоведение: Уч. пособие - Харьков, НТУ «ХПИ»: 

2005. - 319с. 

27. Зажигаев Л.С., Кишьян А.А., Романьков Ю.И. Методы 

планирования и обработки результатов физического эксперимента. - 

М.: Атомиздат, 1978. 

- 253с. 

28. Грановский В.А., Сирая Т.Н. Методы обработки 

экспериментальных данных при измерениях. - М.: Энергоатомиздат, 

1990. - 320с. 

29. Захаров И.П. Обработка результатов измерений: Уч. пособие – 

Харьков: Изд-во Нац. уни-та внутренних дел, 2002. - 125с. 

30. Безвесільна О.М., Подчашинський Ю.В. Інформаційно-

комп’ютерні системи та технології. Наукові дослідження в галузі 

вимірювання механічних величин. Підручник.-Житомир: ЖДТУ, 

2007.-320 с. 

31. Безвесільна О.М., Тимчик Г.С. Наукові дослідження в галузі 

автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій. 

Підручник.-КПІ ім.. Ігоря Сікорського :Київ, 2018.-592 с 

Додаткова 

література 

32. Сигорский В.П. Математический аппарат инженера. – К.: Техніка, 

1975. 

33. Ануфриев И.Е.,Смиірнов А.Б., Смирнова Е.Н. MATLAB 7. 

– Спб.: БХВ-Петербург, 2005. 

34.  Корн Г., КорнТ. Справочник по математике для научных 

работников и инженеров, - М. : Наука, 1968. 

35. Березин И.С., Жидков Н.П. Методы вычислений. В 2-х т. Т.1 - М.: 

Наука, 1966. 

36. ГОСТ Р ИСО 5725-5-2002 «Точность (правильность и 

прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 5. 

Альтернативные методы определения прецизионности  стандартного  

метода измерений». 

37. Крянев А.В., Лукин Г.В. Математические методы обработки 

неопределенных данных – М.: Физматлит, 2003. 

Навчальний контент 

4. Логіка опанування навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

Основні форми навчання – лекції, практичні заняття та самостійна робота студентів. 

Застосовується стратегія активного і колективного навчання, яка визначається 

інформаційно-комунікаційною технологією, що забезпечує проблемно-дослідницький характер 

процесу навчання та активізацію самостійної роботи студентів (електронні презентації для 

лекційних занять, використання аудіо- та відеопідтримки навчальних занять тощо). 

 



Дидактичне 

забезпечення 

лекцій та перелік 

тем 

Лекція 1 (1 год.) 

Розділ (змістовний модуль) 1 Види і методи вимірювань. 

Основні етапи вимірювальної процедури. 

Тема 1.1. Види і методи вимірювань. 

Література: основна [1] стор. 3-15, додаткова [5, 7]. Плакати. 

Вивчення конспекту (ВК). 

Завдання на СРС: готуватись до лекції, користуючись [1]  стор. 3-

15. 

Тема 1.2. Основні етапи вимірювальної процедури. 

Література: основна [1] стор. 15-21, додаткова [5, 7]. Плакати. ВК. 

Завдання на СРС: готуватись до лекції, користуючись [1] стор. 15-

21. 

Лекція 2 (1 год.) 

Розділ (змістовний модуль) 2. Похибки вимірювань. 

Тема 2.1. Похибки вимірювань (абсолютні, відносні, випадкові). 

Тема 2.2. Похибки вимірювань. (статичні та динамічні, 

інструментальні та ін.) 

Література: основна [1] стор. 21-24, додаткова [7]. Плакати. ВК. 

Завдання на СРС: готуватись до лекції, користуючись [1] стор.21-

24. 

Лекція 3 (1  год.) 

Розділ (змістовний модуль) 3. Нормальний розподіл 

безперервних випадкових величин. Розподіл Стьюдента. Квантилі 

кривої розподілу і рівні значущості. 

Тема 3.1. Нормальний розподіл безперервних випадкових величин.  

Тема 3.2. Розподіл Стьюдента. Квантилі кривої розподілу і рівні 

значущості. 

Література: основна [1] стор. 24-31, додаткова [5,]. Плакати. ВК. 

Завдання на СРС: готуватись до лекції, користуючись [1] стор. 24-

31. 

Лекція 4 (1  год.) 

Розділ (змістовний модуль) 4. Моменти розподілу. Статистичні 

оцінки вибіркових параметрів розподілу. 

Тема 4.1. Моменти розподілу.  

Література: основна [1] стор. 31-36, додаткова [7]. Плакати. ВК. 

Завдання на СРС: готуватись до лекції, користуючись [1] стор. 31-

36. 

Тема 4.2. Статистичні оцінки вибіркових параметрів розподілу. 

Література: основна [1] стор. 36-49, додаткова [7, 8,10]. Плакати. 

ВК.  

Завдання на СРС: готуватись до лекції, користуючись [1] стор. 36-

49 . 

Лекція 5 (1 год.) 

Розділ (змістовний модуль) 5. Довірчі межі результату. 

Визначення коефіцієнта кореляції між двома вибірками. 

Тема 5.1. Довірчі межі результату.  

 Література: основна [1] стор.50-59, додаткова [2, 4, 15, 1б]. 

Плакати. ВК. Завдання на СРС: готуватись до лекції, користуючись [1] 

стор. 50-59 . 



Тема 5.2. Визначення коефіцієнта кореляції між двома вибірками.. 

 Література: основна [1] стор.60-67, додаткова [2, 6,8,9,10]. 

Плакати. ВК. Плакати. ВК. Завдання на СРС: готуватись до лекції, 

користуючись [1] стор. 60-67. 

Лекція 6 (1  год.) 

Розділ (змістовний модуль) 6. Основи попередньої обробки 

експериментальних даних.  Аналітичне виключення 

систематичних похибок. 

 Тема 6.1. Основи попередньої обробки експериментальних даних.   

Література: основна [1] стор.67-81, додаткова [11-14]. Плакати. ВК. 

Завдання на СРС: готуватись до лекції, користуючись [1] стор. 67-81 . 

Тема 6.2. Аналітичне виключення систематичних похибок..  

Література: основна [1] стор. 82-97, додаткова [15-20]. Плакати. ВК. 

Завдання на СРС: готуватись до лекції, користуючись [1] стор. 82-97 . 

Лекція 7 (1 год.) 

Розділ (змістовний модуль) 7. Вибір на основі порівняльного 

аналізу характеристик чутливих елементів (ЧЕ) ЕВС найбільш 

досконалого ЧЕ- прототипу.  

Тема 7.1. Розгляд принципу дії, складання рівнянь руху нових, 

більш досконалих типів ЧЕ (на прикладі).  

Тема 7.2. Функціональні схеми ЧЕ. 

Література: основна [1] стор.88-92, додаткова [11-15]. Плакати. ВК. 

Завдання на СРС: готуватись до лекції, користуючись [1] стор. 88-92 . 

Лекція 8 (1  год.) 

Розділ (змістовний модуль) 8. Методика обробки 

експериментальних даних при непрямих  вимірюваннях. 

Тема 8.1. Методика обробки експериментальних даних при 

непрямих  вимірюваннях 

 Література: основна [1] стор.93-95, додаткова [16, 17]. Плакати. 

ВК. 

Завдання на СРС: готуватись до лекції, користуючись [1] . 

Тема 8.2. Вирази моментів зовнішніх сил.  Розв'язання рівнянь 

руху. Передатні функції. 

Література: основна [1] стор.93-98, додаткова [8, 9, 10]. Плакати. 

ВК. Завдання на СРС: готуватись до лекції, користуючись [1] стор. 93-

98. 

Лекція 9 (1  год.) 

Розділ (змістовний модуль) 9. Методика обробки 

експериментальних даних при сукупних і сумісних вимірюваннях. 

Тема 9.1. Методика обробки експериментальних даних при 

сукупних і сумісних вимірюваннях..  

Тема 9.2. Розрахунок параметрів ЧЕ, які забезпечують стійкість ЧЕ. 

Література: основна [1] стор.99-102, додаткова [2, 18]. Плакати. ВК. 

Завдання на СРС: готуватись до лекції, користуючись [1] стор.99-102. 

Лекція 10 (1  год.) 

Розділ (змістовний модуль) 10. Робастні методи обробки даних. 

Тема 10.1. Робастні методи обробки даних.  

Література: основна [1] стор. 102-105, додаткова [3-7]. Плакати. ВК. 



Завдання на СРС: готуватись до лекції, користуючись [1] . 

Тема 10.2. Похибки ЧЕ ЕВС від переносної кутової швидкості. 

Література: основна [1] стор. 105-108, додаткова [4]. Плакати. ВК. 

Завдання на СРС: готуватись до лекції, користуючись [1]. 

Лекція 11 (1  год.) 

Розділ (змістовний модуль) 11. Непараметричні методи обробки 

даних. Критерій χ2 .. 

Тема 11.1. Непараметричні методи обробки даних.  

Тема 11.2. Критерій χ2 . 

Література: основна [1] стор.108-111, додаткова [4]. Плакати. ВК. 

Завдання на СРС: готуватись до лекції, користуючись [1]  стор.108-

111. 

Лекція 12 (1  год.) 

Розділ (змістовний модуль) 12. Критерій Колмогорова-

Смирнова. 

Тема 12.1. Критерій Колмогорова-Смирнова. 

Література: основна [1] стор. 112-114, додаткова [8,11,14]. Плакати. 

ВК. 

Завдання на СРС: готуватись до лекції, користуючись [1] стор. 112-

114 . 

Тема 12.2. Систематичні похибки ЧЕ ЕВС, встановленого на 

рухомій основі 

Література: основна 1, стор.115-120, додаткова 10-13. Плакати. ВК. 

Завдання на СРС: готуватись до лекції, користуючись [1] стор.115-

120 . 

Лекція 13 (1  год.) 

Розділ (змістовний модуль) 13. Критерії знаків і серій. Критерії 

Вілкоксона  і Манна-Уїтні. 

Тема 13.1. Критерії знаків і серій.  

Література: основна 1, стор.115-120, додаткова 10-13. Плакати. ВК. 

Завдання на СРС: готуватись до лекції, користуючись [1] стор.115-

120.   

Тема 13.2Критерії Вілкоксона  і Манна-Уїтні. 

Література: основна 1, стор. 125-126, додаткова 10-13. Плакати. ВК. 

Завдання на СРС: готуватись до лекції, користуючись [1].  

Лекція 14 (1  год.) 

Розділ (змістовний модуль) 14. Ранговий критерій Сижела-

Тьюки 

Тема 14.1. Ранговий критерій Сижела-Тьюки.  

Тема 14.2. Аналіз похибки в плані можливостей зменшення її 

величини. Аналіз відповідних графіків. 

Література: основна 1, стор. 125-128, додаткова 11-16. Плакати. ВК. 

Завдання на СРС: готуватись до лекції, користуючись [1] стор. 125-

128. 

Лекція 15 (1  год.) 

Розділ (змістовний модуль) 15. Матричні перетворення при 

обробці результатів експерименту. Ортогональне планування 

експерименту. 

Тема 15.1. Матричні перетворення при обробці результатів 



експерименту.  

Література: основна 1, стор. 128-132, додаткова 5. Плакати. ВК. 

Завдання на СРС: готуватись до лекції, користуючись [1] стор. 128-

132 . 

Тема 15.2 Ортогональне планування експерименту. 

Література: основна 1, стор. 132-134, додаткова 6-8. Плакати. ВК. 

Завдання на СРС: готуватись до лекції, користуючись [1] стор. 132-

134 . 

Лекція 16 (1  год.) 

Розділ (змістовний модуль) 16. Плани повного факторного 

експерименту (ПФЕ). Плани дробового факторного експерименту 

(ДФЕ). 

Тема 16.1 Плани повного факторного експерименту (ПФЕ). 

Література: основна 1, стор.145-149, додаткова 2-5,11-13. Плакати. 

ВК. 

Завдання на СРС: готуватись до лекції, користуючись [1] стор.145-

149 . 

Розділ 16.2. Плани дробового факторного експерименту (ДФЕ). 

Література: основна 1. стор.149-155, додаткова 2-3,8-10. Плакати. 

ВК. Завдання на СРС: готуватись до лекції, користуючись [1] 

стор.149-155 . 

Лекція 17 (1  год.) 

Розділ (змістовний модуль) 17. Перевірка значущості 

коефіцієнтів і адекватності рівняння регресії, отриманої при 

обробці ПФЕ і ДФЕ. 

Тема 17.1. Перевірка значущості коефіцієнтів і адекватності 

рівняння регресії, отриманої при обробці ПФЕ. 

Література: основна 1, стор.156-158, додаткова 3. Плакати. ВК. 

Тема 17.2. Перевірка значущості коефіцієнтів і адекватності 

рівняння регресії, отриманої при обробці  ДФЕ. 

 Література: основна 1, стор. 158-164, додаткова 3. Плакати. ВК, 

основна 1, стор. 164-170, додаткова 3. Плакати. ВК. 

Завдання на СРС: готуватись до лекції, користуючись [1] стор.156-

158. 

Лекція 18 (1  год.) 

Розділ (змістовний модуль) 18. Рототабельні плани. Методи 

оптимізації багатофакторного експерименту. 

Тема 18.1. Рототабельні плани.  

Тема 18.2. Методи оптимізації багатофакторного експерименту.. 

Література: 1, стор.180-189, додаткова 18-20. Плакати. ВК. 

Завдання на СРС: готуватись до лекції, користуючись [1] стор.180-

189 . 

Навчальним планом з дисципліни передбачено на лекції 36 год. 

Робочим планом передбачено з врахуванням індивідуальних 

занять на лекції 18 год. 

Підготовлено тематику на 18 лекцій по 1 годині кожна, всього 18 

год. 

18 год. лекцій відводиться на самостійне опрацювання. 

Всього на СРС при підготовці до лекцій відводиться 51 год. 



На практичних 

заняттях 

Мета практичних занять - більш глибоке практичне 

вивчення дисципліни. 

Задачі проведення практичних занять - набуття студентами 

навичок складання плану проведення фізичних експериментів з 

чутливим елементом (ЧЕ) вимірювальної системи (ВС), планів 

проведення експериментів при моделюванні на ЦОМ, планів 

складання алгоритму розв'язання на ЦОМ диференційного рівняння 

руху ЧЕ ВС. 

          Для самостійної роботи студентів (СРС) при підготовці до 

практичних занять рекомендується з підрозділу програми 

“Література базова ( основна)” використовувати підручник [14]. 

(2 год.). Планування та результати  дослідження електромагнітних 

полів Землі (дослідження Тесли). 

Завдання на СРС: готуватись до практичних занять, користуючись [31] 

стор.31-109. 

(2 год.). Планування та результати  досліджень води (дослідження 

Масаро Емото). 

Завдання на СРС: готуватись до практичних занять, користуючись [31] 

стор.110-135. 

(2 год.). Правила золотого перерізу у дослідженнях. Планування та 

результати експерименту. 

Завдання на СРС: готуватись до практичних занять, користуючись [31] 

стор.136-156. 

(1 год.). Дослідження у галузі нанотехнологій.. Планування та 

результати експерименту. 

Завдання на СРС: готуватись до практичних занять, користуючись [31] 

стор.157-171. 

(1 год) Модульна контрольна робота ч.1 

(2 год.). Ігор Сікорський – особистість, його основні дослідження та 

досягнення. . Планування та результати експериментів. 

Завдання на СРС: готуватись до практичних занять, користуючись [31] 

стор.183-220. 

(2  год.). Дослідження таємниць свідомості людини (нейрони).  

Планування та результати експериментів.  

Завдання на СРС: готуватись до практичних занять, користуючись [31] 

стор.221-272. 

(1  год.). Дослідження великого андронного колайдера. . Планування 

та результати експериментів.  

Завдання на СРС: готуватись до практичних занять, користуючись [31] 

стор.273-318. 

(1 год) Модульна контрольна робота ч.2 

(1 год.). Вивчення роботи знакогенератора відеосистеми мехатронної 

ІВС у текстовому режимі. 

Завдання на СРС: готуватись до практичних занять, користуючись [31] 

стор.319-356. 

(1  год). Вивчення роботи знакогенератора відеосистеми мехатронної 

ІВС у графічному режимі. 

Завдання на СРС: готуватись до практичних занять, користуючись [31] 



стор.357-459. 

 (2 год.) Залік. 

Навчальним планом з дисципліни передбачено на практичні 

заняття 36 год. 

Робочим планом передбачено з врахуванням індивідуальних 

занять на практичні заняття 18 год. 

Підготовлено тематику для 9 практичних занять по 2 год. кожне, 

всього 18 год. 

18 год. відводиться на самостійне опрацювання. 

Всього на СРС при підготовці до практичних занять відводиться 

51 год. 

 

5. Самостійна робота студента/аспіранта 

Самостійна 

робота 

У підрозділі даної програми “ЛІТЕРАТУРА БАЗОВА 

(ОСНОВНА)” основним для самостійної роботи студентів 

при підготовці до лекцій рекомендовано підручник [30], для 

самостійної підготовки студентів до практичних занять - 

рекомендовано підручник [31], для самостійної роботи студентів 

при підготовці до модульних контрольних робіт  рекомендовано 

використовувати підручник [31].  

У кожному підрозділі (лекції, практичні заняття, МКР) вказано, 

якими підручниками користуватись (та відповідні сторінки)  

при самостійній роботі студентів з кожного розділу та кожної 

теми. 

 

 Підготовка до лекційних занять  3 

 Підготовка до лекційних занять з врахуванням індивідуальних 

занять 

18 

 Підготовка до практичних занять 3 

 Підготовка до практичних занять з врахуванням індивідуальних 

занять  

18 

 Підготовка до МКР  6 

 Підготовка до екзамену 30 

 Всього СРС з врахуванням індивідуальних занять 78 

Політика та контроль 

6. Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

Перед студентом ставляться наступні вимоги: 

• правила відвідування занять:  

o у режимі очного навчання заняття відбуваються в аудиторії згідно розкладу 

занять; 

o у режимі дистанційного навчання заняття відбуваються у вигляді онлайн-

конференції у програмі Zoom - посилання на конференцію видається на початку 

семестру. 

• правила поведінки на заняттях: 

o забороняється займатися будь-якою діяльністю, яка прямо не стосується 

предмету дисципліни або може зашкодити здоров’ю; 



o дозволяється використання засобів зв’язку лише для пошуку необхідної для 

виконання завдань інформації в Інтернет; 

o забороняється будь-яким чином не етична поведінка під час проведення занять. 

• правила призначення заохочувальних та штрафних балів: 

o докладна інформація із приводу штрафних та заохочувальних балів наведена у п.8 

«Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання»; 

o максимальна кількість заохочувальних та штрафних балів визначається відповідно 

до Положення про систему оцінювання результатів навчання в КПІ ім. Ігоря 

Сікорського, Положення про поточний, календарний та семестровий контролі 

результатів навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського, а також інших Положень та 

рекомендацій, які діють в КПІ ім. Ігоря Сікорського. 

• політика дедлайнів та перескладань: 

o перескладання будь-яких контрольних заходів передбачено тільки за наявності 

документально підтверджених вагомих причин відсутності на занятті; 

o перескладань для підвищення балів  передбачено. 

• політика округлення рейтингових балів: 

o округлення рейтингового балу відбувається до цілого числа за правилами округлення. 

• політика оцінювання контрольних заходів: 

o оцінювання контрольних заходів відбувається відповідно до Положення про 

систему оцінювання результатів навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського, Положення 

про поточний, календарний та семестровий контролі результатів навчання в КПІ 

ім. Ігоря Сікорського, а також інших Положень та рекомендацій, які діють в КПІ 

ім. Ігоря Сікорського; 

o нижня межа позитивного оцінювання кожного контрольного заходу має бути не 

менше 60% від балів, визначених для цього контрольного заходу; 

o негативний результат оцінюється в 0 балів. 

Академічна доброчесність 

Політика та принципи академічної доброчесності визначені у розділі 3 Кодексу честі КПІ 

ім. Ігоря Сікорського. Детальніше: https://kpi.ua/code. 

Норми етичної поведінки 

Норми етичної поведінки студентів і працівників визначені у розділі 2 Кодексу честі КПІ ім. 

Ігоря Сікорського. Детальніше: https://kpi.ua/code. 

Оскарження результатів контрольних заходів 

• У випадку незгоди із результатами контрольних заходів студенти можуть виконувати 

і/або захищати їх у присутності комісії, яка формується із викладачів кафедри АСНК. 

Загальні рекомендації 

• правила відвідування занять: відвідування всіх видів занять є обов’язковим, у випадку 

хвороби студент повинен пред’явити довідку; 

• правила поведінки на заняттях: студенти мають бути активними, мають готувати 

короткі доповіді чи текст за вимогою викладача, обов’язково відключати телефони, при 

необхідності використовувати засоби зв’язку для пошуку інформації на гугл-диску 

викладача чи в інтернеті тощо; 

• правила захисту індивідуальних завдань: студенти мають виконати домашню контрольну 

роботу (ДКР), а потів – захистити її згідно вимогам викладача; 

• правила призначення заохочувальних та штрафних балів: за виконання додаткових завдань 

призначаються заохочувальні 1 – 5 балів, за відсутність на заняттях без поважної 

причини – штрафний 1 бал. 

https://kpi.ua/code
https://kpi.ua/code


7. Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання (РСО) 

Система рейтингових балів. Рейтинг студента складається з балів, що він отримує за: 

1) виконанні вправ на практичних заняттях; 

2) виконання модульної  контрольної роботи; 

3) виконання ДКР. 

Система рейтингових (вагових) балів та критерії оцінювання: 

1. Робота на практичних заняттях. 

Ваговий бал – 6. Максимальна кількість балів дорівнює 6 балів * 4 комп’ютерних практикумів  = 

24 бали. 

Завдання виконано повністю – 8 балів. 

Завдання виконано неповністю  – 3-7  балів. 

Завдання не виконано або виконано не правильно – 0-2 бали. 

 2. Модульна контрольна робота. 

Ваговий бал – 6. Максимальна кількість балів: 6 балів * 2 частини = 12 балів. 

Питання розкритті повністю – 6 балів. 

Недостатня відповідь – 4-5,9 балів. 

Неповна відповідь – 2 - 3 бали. 

Відповідь не вірна або відсутня – 0 балів. 

 3. Виконання ДКР: 

Ваговий бал – 14. Максимальна кількість балів за виконання ДКР дорівнює 8 балів за 

розрахункову частину + 6 балів за її захист = 14 балів. 

Відповіді дано правильно і в повному обсязі, захист на достойному рівні – 14 балів. 

Відповіді дано правильно і в неповному обсязі, захист на середньому рівні – 10-13 балів. 

Відповіді дано правильно і в незначному обсязі, захист на низькому рівні – 7-9 балів.  

Відповіді дано не правильно і в малому обсязі, захист відсутній – 0-6 бали.  

 5.Розрахунок шкали (Rc) рейтингу: 

сума вагових балів контрольних заходів протягом семестру складає: 

Rc = 24+12+14=50 балів. 

Екзаменаційна складова шкали дорівнює 0,5 від RD: 

RЕ =0,5хRD = 0,5 х 100 балів = 50 балів. 

Таким чином, рейтингова шкала з кредитного модуля складає: 

 RD = RС + RЕ = 50+50 = 100 балів. 

 Умови позитивної проміжної атестації 

 Для отримання «зараховано» з першої проміжної атестації (8 тиждень) студент повинен 

набрати не менше ніж 9 балів (за умови, якщо на початок 8 тижня згідно з календарним планом 

контрольних заходів «Ідеальний» студент має отримати 18 балів). 

 Для отримання «зараховано» з другої проміжної атестації (14 тиждень) студент 

матиме не менше ніж 16 балів (за умови, якщо на початок 14 тижня згідно з календарним планом 

контрольних заходів «Ідеальний» студент має отримати 32 бали). 

 Необхідною умовою допуску до екзамену є виконання всіх завдань на практичних заняттях, 

відпрацювання та захист всіх лабораторних робіт, написання КР на 6 балів, виконання ДКР, а 

також стартовий рейтинг (rC) не менше 50 % від RС, тобто 25 балів. 

 Екзаменаційну роботу всі студенти пишуть обов’язково. 

На екзамені студенти відповідають на три теоретичні питання. Перше і друге теоретичні 

питання оцінюються у 15 балів кожне, а третє - 20 балів. 

Система оцінювання 1-2 теоретичних питань: 

Теоретичне питання розкрито повністю – 15 балів. 

Теоретичне питання розкрито не повністю – 10 - 14 балів. 



Теоретичне питання розкрито не достатньо – 5 - 9 балів. 

Відповідь недостатня або невірна – 0 - 4 бали. 

Система оцінювання 3-го теоретичного питання: 

Теоретичне питання розкрито повністю – 20 балів. 

Теоретичне питання розкрито не повністю – 15 - 19 балів. 

Теоретичне питання розкрито не достатньо – 10 - 14 балів. 

Відповідь недостатня або невірна – 0 - 9 балів. 

6. Заохочувальні бали за виконання додаткових завдань із кредитного модулю – «+» від 1 

до 3 заохочувальних балів. 

Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою: 

Кількість балів Оцінка 

100-95 Відмінно 

94-85 Дуже добре 

84-75 Добре 

74-65 Задовільно 

64-60 Достатньо 

Менше 60 Незадовільно 

Не виконані умови допуску Не допущено 

 

Робочу програму навчальної дисципліни (силабус): 

Складено д.т.н., професор Безвесільна Олена Миколаївна   посада, науковий ступінь, вчене 

звання, ПІБ 

Ухвалено кафедрою приладобудування (протокол № 12 від 11.06.2021) 
Погоджено Методичною комісією приладобудівного факультету1 (протокол № 6/21 від 17.06.2021 року) 

 

 
1Методичною радою університету– для загальноуніверситетських дисциплін. 


