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І. Загальні відомості 

Основою вивчення того чи іншого явища, процесу є експериментальне 

дослідження, планування та проведення експерименту, коректна статистична 

обробка набутої експериментальної інформації, вміння зробити правильні, 

адекватні реальній дійсності  висновки. Курс «Основи наукових досліджень 

та планування експерименту» читається студентам 4-го курсу на протязі 7-го 

семестру, базується на курсах «Вища математика», «Основи інформаційних 

технологій та програмування», «Математичні методи та моделі в розрахунках 

на ЕОМ».  В даному курсі розглядаються основи теорії  ймовірності, марема-

тичної статистики, математичні аспекти планування експерименту та аналізу 

даних.   

До складу дисципліни включений кредитний модуль ВП-03/а обсягом 2 

кредити ECTS. 

ІІ. Розподіл навчального часу 

Розподіл за видами занять 
(всього год./год. у тижні) 

С
ем

ес
тр

 

К
од

 к
ре

ди
тн

ог
о 

 
мо

ду
ля

 

В
сь

ог
о 

(к
ре

д.
/г

од
) 

Л
ек

ці
ї 

Практичні/ 
семінарські 

Лабораторні/ 
комп’ютерний 

практикум 

С
РС

 

М
од

ул
ьн

і к
он

тр
. р

об
. 

(к
іл

ьк
іс

ть
) 

Ін
ди

ві
д.

 за
вд

ан
ня

 
(в

ид
) 

С
ем

ес
тр

ов
а 

ат
ес

та
ці

я 
(в

ид
) 

1 ВП-
О3/а 

2 36 18  54 1  Залік 

 



ІІІ. Мета і завдання модуля (дисципліни) 

Дисципліна “Основи наукових досліджень та планування 

експерименту” - це важлива складова у підготовці спеціалістів напряму 

“Теплоенергетика”. Знання, набуті при вивченні дисципліни, 

використовуються студентами в спеціалізованих курсах при обробці 

експериментальних даних, в курсових та дипломних роботах, а також в 

подальший професійній діяльності. Програма курсу базується на курсах 

«Вища математика», «Інформаційні технології». 

Курс «Основи інформаційних технологій та програмування» 

читається студентам четвертого курсу в сьомому семестрі  і включає розділи 

«Основні положення теорії експерименту», «Основи теорії ймовірності та 

математичної статистики», «Методи планування експерименту, що основані 

на оптимальному використанні простору незалежних зміних». 

Метою курсу є засвоєння студентами основних принципів 

планування експерименту та алгоритмів обробки експериментальної 

інформації. 

В результатi вивчення  модуля дисциплiни студент повинен: 

ЗНАТИ 

 - математичне означення ймовірності; 

 -закон розподілу випадкової величини. Функція розподілу 

(інтегральна) та диференційна функція розподілу випадкової величини. 

Властивості. 

-числові характеристики випадкової величини; 

-нормальний, рівномірний, Пуассона закони розподілу; 

-побудову довірчих інтервалів для математичного очікування та 

дисперсії; 

-про помилки першого та другого роду при розв’язуванні задач 

перевірки статистичних гіпотез; 

-критерії згоди (ксі-квадрат); 

-про  методи дисперсійного, кореляційного та регресійного аналізів; 



-коефіціент кореляції та його види; 

-метод найменших квадратів при побудові кривої регресії; 

-повні факторні експерименти, їх властивості:симетричність 

відносно центру плана,нормування, ортогональність, рототабельність; 

-побудова матриці планування експерименту; 

-дробові репліки від повних факторних експериментів; 

-визначающий контраст; 

-генеруюче співвідношення; 

-композиційні плани; 

-зіркові плечі; 

-методологія поверхні відгуку (метод крутого сходження та 

найменшого зпуску). 

УМІТИ 

- визначати основні характеристики випадкової величини; 

-перевіряти гіпотезу про закон відповідності (нормальний, 

Пуассона); 

-перевіряти на заданому рівні ймовірності значимість факторів; 

-визначати коефіцієнт кореляції і довірчий інтервал для нього; 

-будувати  рівняння регресії: 

-визначати умовний та сукупний коефіцієнт кореляції; 

-будувати повний факторний експеримент та оптимальні дробові 

репліки від нього; 

-визначати зііркові плечі, кількість точок при побудові 

композиційних планів; 

-визначати оптимальні точки при проведенні експерименту. 

IV. Зміст кредитного модуля 

Розділ 1.Основні положення теорії експерименту. 

Тема 1.1 . Значення експериментальних досліджень при вивченні 

складних технологічних систем. Задачі планування експерименту. 

Попередній експеримент. Вимоги до вибору факторів та функції цілі. Методи 



планування експерименту при оптимізації  тепловикористовуючих установок 

та апаратів. Системний підхід при оптимізації теплотехнічної системи. 

Розділ 2. Основи теорії ймовірності та математичної статистики. 

Тема 2.1.Основні поняття теорії ймовірності. 

Подія. Випробовування. Ймовірність.Випадкові величини, їх види: 

неперервні, дискретні. Закон розподілу випадкової величини. Функція 

розподілу (інтегральна). Диференційна функція розподілу випадкової 

величини. Числові характеристики випадкової величини. Центровані та 

нормовані величини, їх властивості. Закони розподілу: рівномірний, 

нормальний, Пуассона. Властивості функції Лапласа. Правило трьох сігм. 

Розділ 3. Основні поняття математичної статистики. 

Тема 3.1.Статистичне оцінювання параметрів розподілу. 

Оцінки параметрів. Види оцінок. Вимоги до оцінок. Розподіл 

Стьюдента. Розподіл ксі-квадрат. Довірчий інтервал. Довірча ймовірність. 

Побудова довірчого інтервалу для математичного очікування та дисперсії.. 

Тема 3.2. Задача перевірки статистичних гіпотез. 

 Перевірка статистичних гіпотез. Помилки першого та другого роду. 

Приклади перевірки гіпотез. Розподіл Фішера. Перевірка гіпотези про закон 

розподілу. 

Тема 3.4. Вибірковий метод.  

Види виборок. Виборки при проведенні теплотехнічного 

експерименту. Обчислення об’єму виборки. 

Тема 3.5. Дисперсійний аналіз. 

Основи дисперсійного аналізу. Одно та двофакторні комплекси. 

Задача про значимість факторів. Приклад. 

Тема 3.6. Корреляційний та регресіний аналізи. 

Основи кореляційного аналізу. Корреляційна залежність. Поле 

кореляції. Теоретичне та емпіричне кореляційне відношення. Коеффіціент 

кореляції: парний, умовний, сукупний. Інтервальне оцінювання коеффіціенту 

кореляції. 



Основи регресійного аналізу. Побудова   рівняння парної та 

множиної регресії. Метод найменших квадратів. 

Розділ 4. Планування експерименту. 

Тема 4.1. Задачі теорії планування експерименту 

Задачі оптимального проектування і руху до області екстремума  в 

теплотехнічних експериментах. Дворівнене планування. Роботи Бокса, 

Уілсона, Налимова. 

Задача попереднього експерименту. 

Вимоги до факторів та функції цілі. 

Тема 4.2. Повний факторний експеримент (ПФЕ). 

Фактори. Рівні факторів. Вибір функції відгуку. ПФЕ 22, 23, 32, 33. 

Матриця планування експерименту. Властивості повного 

факторного експерименту. 

Тема 4.3. Дробово-факторний експеримент. 

Необхідність в проведенні дробово-факторного експерименту. 

Вимоги до дробово-факторного експерименту. Репліки, напіврепліки, чверть 

репліки. Змішення факторів. Визначающий контраст. Генеруюче 

співвідношення. 

Тема 4.4. Плани другого порядку. Центральні композиційні плани. 

Необхідність в центральному композиційному плануванні. Матриця 

центрального композиційного плану другого порядку для трьох факторів. 

Зіркові плечі. Матриця ортогонального планування для трьох факторів. 

Побудова матриць центрального композиційного рото табельного 

планування другого порядку. 

Тема 4.5. Методологія поверхні відгуку. 

Градіентні методи. Метод крутого сходження та найскорішого 

зпуску. Приклад. 

 

ПРИБЛИЗНИЙ ПЕРЕЛІК  ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 



Мета циклу практичних занять  полягає в тому, щоб студенти 

отримали практичні навички в плануванні експериментів та статистичній 

обробці експериментальних даних.: 

1.Закони розподілу випадкових величин та визначення числових 

характеристик випадкової величини. 

2. Оцінки числових характеристик випадкової величини. 

3. Довірчий інтервал. Побудова довірчих інтервалів при заданих рівнях 

ризику. 

4. Перевірка статистичних гіпотез про рівність центрів двох 

нормальних генеральних сукупностей, дисперсій. 

5. Перевірка гіпотези про закон розподілу. 

6. Дисперсійний аналіз. Побудова одно-, двофакторного комплексів. 

7. Регресійний та кореляційний аналізи результатів спостережень. 

Визначення довірчих інтервалів коеффіціента кореляції та коеффіціентів 

регресії. 

8. Побудова композиційних планів. Визначення оптимальних значень 

параметрів ведення технологічного процесу (метод крутого сходження). 

Вивчення дисципліни передбачає велику інтенсивність самостійної 

роботи.  

Перевірка результатів виконання практичних завдань має за головну 

мету продовження процесу вивчення матеріалу з поясненням труднощів, що 

виникають в ході СРС. 

Додаткове індивідуальне консультування проводиться один раз на 

тиждень за графіком.   

 

Основна література 

1. Математическая статистика . Під ред. А.М.Длина.М., Вісшая школа, 1975. 

2.  Д.К.Монтгомери. Планирование эксперимента и анализ данных. 

Ленинград, «Судостроение», 1980. 

3.В.В.Налимов .Планирование эксперимента. 



4. В.В.Налимов, Н.А.Чернова. Статистические методы планирования 

экстремальных экспериментов. М., Наука, 1981. 

5. Дж.Тьюки. Анализ результатов наблюдений. М., Мир, 1991. 

6. Нинь А.С. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу 

«Планування експерименту», «Моделювання в енергетиці». 

Література знаходиться в НТБ НТУУ “КПІ”, п.6 – на кафедрі ТЕУ Т  

та АЕС. 

VI. Мова 

Викладання ведеться українською мовою. 

VII. Характеристика індивідуальних завдань 

Як семестрове індивідуальне завдання  передбачена модульна 

контрольна робота, метою якої є перевірка та удосканалення засвоєння 

матеріалу. Модульна контрольна проводиться протягом 2 годин на 

практичних заняттях. 

VIII. Методика оцінювання 

 

1. Оцінка з кредитного модуля виставляється за багатобальною 

системою, з подальшим перерахуванням у 4-бальну. 

2. Максимальна кількість балів з дорівнює 100. 

3. Нарахування балів по окремих видах робіт: 

модульна контрольна робота ; 

робота на лекціях 

 
Рейтинг студента  з кредитного модуля складається з балів, що він отримав 

за: 

 

1. роботу на лекціях; 

2.написання контрольної роботи (МКР); 

 



 

Система рейтингових (вагових) балів та критерії оцінювання 

 

1.Робота на лекціях 

На лекціях може бути проведено бліцопитування студентів. Такі 

опитування проводяться на довільних лекціях 20 разів протягом семестру, 

наприкінці лекції. Ваговий бал за вірну відповідь - 1. Максимальна кількість 

балів, що може отримати кожен студент за семестр - 20.  Також на новий 

матеріал розв’язуються задачі, правильно  розв’язана задача на новий 

матеріал, за оптимальним алгоритмом – 5 балів. Задачі розв’язуються 

кожного практичного заняття. Максимальний ваговий бал – 1*20+5*8 =60. 

 

2. Модульний контроль 

На одному з практичних занять проводиться модульна контрольна робота:  

Максимальний ваговий бал – 40. 

Оцінювання модульної контрольної роботи виконується наступним чином: 

- Якщо на всі питання дані повні та чітко аргументовані відповіді, 

контрольна виконана охайно, з дотримання основних правил, то 

виставляється 100% від максимальної кількості балів.  

- Якщо методика виконання запропонованого завдання розроблена 

вірно, але допущені непринципові помилки у теоретичному описі або 

розрахунках, то виставляється 75-95% від максимальної кількості балів. 

- Від 24 до 38  балів нараховується, якщо методика виконання 

завдання розроблена в основному вірно, але допущені  деякі з наступних 

помилок: помилки у розрахунках, не обгрунтовані теоретичні рішення, 

помилки у методиці розрахунків. 

- Нижче 24 балів нараховується, якщо в виконанні завдання  допущені 

грубі помилки.   

- 0 балів нараховується за невиконану роботу. 

 



Розрахунок шкали (R) рейтингу:   

Сума вагових балів контрольних заходів протягом семестру складає: 

R=1*20+5*8+40=100 балів 

Таким чином, рейтингова шкала з кредитного модуля складає 100 балів.  

Необхідною умовою заліка є стартовий рейтинг, що дорівнює 60 балів. 

 

Для отримання студентом відповідних оцінок (ECTS та традиційних) його 

рейтингова оцінка RD переводиться згідно таблиці: 
 

Шкала оцінювання 
 

RD ECTS Традиційна шкала 
95-100 A Відмінно 5 
85-94 B Добре 4 
75-84 C Добре 4 
65-74 D Задовільно 3 
60-64 E Задовільно 3 
40-59 F не задовільно 2 
1-39 Fx не зараховано  

 

IX. Організація 

Реєстрація на вивчення дисципліни та на семестрову атестацію 

відбувається згідно з установленим порядком проходження навчального 

процесу в НТУУ “КПІ”. 

 

 


