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І. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 

 
Кредитний модуль “ Наукові дослідження та планування експерименту 

” (код НФ-02/1) входить до дисципліни “ Наукові дослідження та планування 
експерименту ”, яка належить до циклу модулів математичної та природничо-
наукової підготовки освітньо-кваліфікаційної програми підготовки фахівців 
напряму 0905 “Енергетика” спеціальності 8.090511 „Теплофізика”. 

Цей модуль є обов’язковим для вивчення та семестрової атестації при 
формуванні індивідуального навчального плану студента. Кредитний модуль 
вивчається в дев’ятому семестрі відповідно до навчального плану. 

Модуль «Наукові дослідження та планування експерименту» 
викладається з метою ознайомлення студентів із значенням наукових 
досліджень, розвитку їх творчої ініціативи, придбання досвіду дослідника. 

Цей модуль забезпечує засвоєння методів математичного планування 
експерименту, теорії похибок і статистичної обробки експериментальних 
даних з метою отримання математичних моделей робочих процесів, 
характерних для роботи сучасних технічних пристроїв і має виключне 
значення для успішної діяльності студентів на наступних стадіях учбового 
процесу. 

Статус дисципліни - обов’язковий. 
Кредитний модуль “Наукові дослідження та планування експерименту” 

має зв’язок з другими кредитними модулями дисципліни “Наукові 
дослідження та планування експерименту ”: 

 Код НФ-02/2. “ Наукові дослідження та планування експерименту 
” (3 кредити ECTS). 

 
Передумовами навчання кредитного модуля є наступні кредитні модулі: 
- вища математика, 



- загальна фізика, 
- математичні методи та моделі, 
- матеріалознавство та технологія матеріалів, 
- математичні методи та моделі,  
- термодинаміка,  
- гідрогазодинаміка, 
- теплотехнічні вимірювання та прилади. 

ІІ. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ 
Розподіл навчальних годин кредитного модуля за видами навчальних 

занять із зазначенням кількості модульних контрольних робіт (МКР) та виду 
індивідуального завдання відповідно до робочих навчальних планів наведено 
в табл. II.1. 
Таблиця II.1. Розподіл навчального часу 
 

ІІІ. МЕТА І ЗАВДАННЯ КРЕДИТНОГО МОДУЛЮ 
Основними задачами модуля є отримання навичок користування  

сучасною системою інформаційного обслуговування, складання плану і 
методики проведення дослідження, використання методів математичного 
планування експерименту, теорії похибок і статистичної обробки 
експериментальних даних, отримання математичних моделей робочих 
процесів. 

Цей модуль пов’язан з такими наступними дисциплінами як 
«Моделювання теплофізичних процесів на ЕОМ», «Методи та засоби 
комп’ютерного моделювання у теплофізиці», «Теорія наукового 
експерименту», «Математичне моделювання систем та процесів» та 
забезпечує з іншими модулями підготовку дисертації магістра. 

Закріплення отриманих знань студенти здійснюють на лабораторних 
заняттях. Дисципліна НД та ПЕ припускає самостійну роботу студентів під 
керівництвом викладача по індивідуальним планам з доповіддю про 
результати роботи на наукових семінарах студентів. 

 

Розподіл годин за видами занять 
(всього год./год. у тижні) 
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Для досягнення мети вивчення дисципліни студенти повинні мати: 

Знання 
ПП.40 Основні принципи 

функціонування обладнання 
1.ПФ.Д.01. ЗР.О.02.01 

ПП.41 Розрахункові схеми 
вузлів енергетичного 

устаткування 
1.ПФ.Д.02. ЗР.О.06 

ПП.42 Вдосконалення 
характеристик 

обладнання  
енергетичного об’єкту. 
2.ПФ.Д.03.ЗП.О.12.01 

ПП. 43 Основи 
проведення наукових 

дослiджень. 
4.ПФ.Д.03.ЗР.О.21 
4.ПФ.Д.03.ЗР.О.20 

ПП.44 Планування 
теплофізичного експери-

менту 
4.ПФ.Д.03.ЗР.О.20 

6.ПФ.Д.04.ЗР.О.28.01 

Уміння 
ПП.39 Математичні дії над 
результатами вимірювань. 

ПФ.Д.01.ЗР.0.03.02 
ПФ.Д.03.ЗР.0.02.01 

ПП.41 Розрахункові схеми 
вузлів енергетичного 

устаткування 
1.ПФ.Д.02. ЗР.О.06 

ПП. 43 Основи 
проведення наукових 

дослiджень. 
4.ПФ.Д.03.ЗР.О.21 
4.ПФ.Д.03.ЗР.О.20 

ПП.44 Планування 
теплофізичного експери-

менту 
4.ПФ.Д.03.ЗР.О.20 

6.ПФ.Д.04.ЗР.О.28.01 

Навички 
ПП.39. Математичні дії 

над результатами 
вимірювань 

ПФ.Д.01.ЗР.0.02.01, 
ПФ.Д.01.ЗР.0.03.02.  

ПП.41 Розрахункові схеми 
вузлів енергетичного 

устаткування 
1.ПФ.Д.02. ЗР.О.06 

ПП.43. Основи 
проведення наукових 

досліджень 
4.ПФ.Д.03.ЗР.0.20.01. 
ПП.44. Планування 

теплофізичного 
експерименту  
4.ПФ.Д.03.ЗР.О.20 

6.ПФ.Д.04.ЗР.О.28.01 
 

- фізичного розуміння 
теплофізичних процесів, які 
відбуваються у конкретних 
умовах технічних пристроїв; 
- основ проведення наукових 
дослiджень; 
-основ математичної теорії 
планування експерименту, 
- основ сучасних 
інформаційних технологій 
здійснення досліджень та 
оформлення наукових робот; 
- філософських проблем 
наукового пізнання. 

- застосовувати методи 
математичного планування 
експерименту, теорії 
похибок і статистичної 
обробки експериментальних 
даних, отримувати 
математичні моделі робочих 
процесів; 
- обрати засоби діагностики 
енергетичного обладнання. 

- виконати експеримент та 
обробити його результати 
методами математичної 
статистики та теорії 
визначення похибок; 

- підготувати огляд 
літературних джерел з 
відповідної теми, звіт про 
науково-дослідну роботу; 
- використовуючи 
результати досліджень 
підготувати наукову працю 
до публікації. 

- вимірювання теплових 
параметрів: температур, 
тисків, розрідження, 
витрат рідин, газів та пари 
- проведення дослідження 
та розрахунків з 
використанням сучасної 
обчислювальної техніки, 
-користування сучасною 
системою інформаційного 
обслуговування; 
- складання плану і 
розробки методики 
проведення дослідження; 
- застосовування методів 
математичного 
планування експерименту, 
теорії похибок і 
статистичної обробки 
експериментальних даних, 
отримання математичної 
моделі робочих процесів; 
- підготувати огляд 
літературних джерел з 
відповідної теми. 

 



ІV. ЗМІСТ КРЕДИТНОГО МОДУЛЯ 
Перелік основних питань кредитного модуля з розподілом на теми: 
Розділ 1. Метрологічні основи наукових досліджень. 
РОЗДІЛ 2. Планування експерименту та обробка його результатів. 
РОЗДІЛ 3. Організація роботи над дисертацією. 
 

V. МЕТОДИ НАВЧАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 
Навчальним планом дисципліни передбачені такі види навчальних 

занять: лекції, практичні заняття та лабораторні роботи. 
Лекції - основний вид навчальних занять. Тематика лекцій визначається 

робочою навчальною програмою дисципліни. 
Практичні заняття та лабораторні роботи по темам кредитного 

модулю виконуються згідно з навчальним планом. 
Ці роботи дають можливість студенту докладно ознайомитись з 

роботою та характеристиками приладів і обладнання, які є об’єктом 
лабораторної практики; навчити техниці проведення експериментального 
дослідження на фізичних моделях та промислових зразках теплофізичного 
устаткування. 

Лабораторні роботи проводяться на науково-дослідних стендах в 
наукових групах кафедри та наукових групах ІТТФ АНУ. Темами 
лабораторних робіт є теми науково-дослідних робіт, які проводяться в цих 
групах. 

Основна література знаходиться на кафедрі (електронний варіант). 
 

Основна література 
 

1. Основы научных исследований: Теплоэнергетика Учебное 
пособие для студентов теплоэнергетических специальностей вузов / Дикий 
Н.А., Халатов А.А.; Под ред. Г.М. Доброва.- Киев, Вища шк., Головное изд-
во, 1985.- 223 с. 

2. Теория и техника теплофизического эксперимента: Учебное 
пособие для вузов / Ю.Ф. Гортышев, Ф.Н. Дресвянников, Н.С. Идиатуллин и 
др. Под ред. В.К.Щукина.- М.: Энергоатомиздат, 1985. - 360 с. 

3. Асатурян В.И. Теория планирования эксперимента: Учебное 
пособие для вузов.- М.: Радио и связь, 1983.- 248 с. 

4. Положення про магістратуру НТУУ «КПІ» / Уклад. В. П. Головенкін. 
За заг. Ред. Ю. І. Якименка – К.: ВПК «Політехніка», 2007. – 36 с. 

 
 
 
Розробник   доцент Чорнобай В.О. 
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