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І ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 
1.1 Опис дисципліни «Дослідження та планування експериментів» 
 

Показники 
Галузь знань, 

спеціальність, ОПП 
(ОНП), професійне 

(наукове) спрямування, 
рівень вищої освіти 

Характеристика 
навчальної дисципліни 

денна заочна денна заочна 

Кількість кредитів Галузь знань: 
15 «Автоматизація та 
приладобудування». 

Спеціальність: 
151 «Автоматизація та 

комп'ютерно-інтегровані 
технології». 

Дисципліна вільного 
вибору 

5,5  
Загальна кількість 

годин 
165  

Модулів – 3 

 

Рік підготовки 

Змістових модулів – 3 2  

Індивідуальні науково-
дослідні завдання –  
Реферативний огляд 1 
«Математичні методи 
оцінки результатів 
експериментальних 
досліджень»; 
Реферативних огляд 2 
«Основи планування, 
підготовки та 
проведення 
експерименту» 

Семестр 

3  

Тижневих годин  
для денної форми  
навчання: 
аудиторних – 4; 
самостійної роботи  
студента – 5,2 

Рівень вищої освіти: 
другий (магістерський) 

Лекції 
30  

Практичні 
30  

Самостійна робота 
105  

Вид контролю 
іспит іспит 

 
 



1.2 Актуальність вивчення дисципліни «Дослідження та планування екс-
периментів» у зв’язку із завданнями професійної діяльності та навчання. 

 
Дослідження та планування експериментів (ДПЕ) – це навчальна дисцип-

ліна, пов’язана із теорією та практикою використання сучасних методів мате-
матичного моделювання технологічних об'єктів та процесів з метою оптимізації 
їх параметрів, реалізації методів планування, проведення модельних та натур-
них експериментів, аналізу результатів експериментальних досліджень, засто-
сування програмних продуктів, орієнтованих на вирішення наукових, проект-
них та технологічних задач. Наукову та методологічну базу сучасної теорії пла-
нування експериментів та дослідження їх результатів складає широкий спектр 
інформаційно-обчислювальних задач та задач математичного моделювання 
об'єктів та процесів, чисельного пошуку оптимальних рішень, методи теорії 
ймовірностей та математичної статистики,  елементи регресійного, кореляцій-
ного та дисперсійного аналізу. 

Сьогодні, як ніколи раніше, існує потреба у висококваліфікованих фахів-
цях, які мають добру загальнонаукову та професійну підготовку та здатні до 
самостійного наукового пошуку та творчої роботи. Ці фахівці мають не тільки 
добре орієнтуватися у нових методах наукових розробок та досліджень, але та-
кож мають уміти втілювати їх результати до виробничого процесу. Саме тому 
методи, концепції, підходи, методики та комплекс відповідних моделей, які ви-
вчаються в дисципліні «Дослідження та планування експериментів», широко 
застосовуються для навчально-методичного викладення основних положень 
процесу планування, підготовки, проведення та аналізу результатів експериме-
нтальних досліджень. 

 
1.3 Мета дисципліни «Дослідження та планування експериментів» – фор-

мування когнітивних, афективних та моторних компетенцій в мультидисциплі-
нарній сфері застосування математичних методів планування експерименталь-
них досліджень та оцінювання їх результатів у професійній діяльності майбут-
нього науковця, опанування широкого спектру методів оцінювання результатів 
експериментальних досліджень, а також успішної прикладної реалізації розра-
хункових задач із використанням обчислювальних можливостей сучасних при-
кладних систем для планування експериментальних досліджень та оцінювання 
їх результатів. 

 
1.4 Завдання дисципліни «Дослідження та планування експериментів»: 
 

 ознайомлення здобувачів освіти з методологією планування експе-
риментальних досліджень та аналізу їх результатів; 

 навчання майбутніх фахівців практичному використанню приклад-
них математичних методів планування експериментів та оцінювання їх резуль-
татів у різноманітних галузях наукових досліджень; 



 ознайомлення здобувачів освіти з основними положеннями теорії 
оцінювання результатів експериментів та відповідними математичними моде-
лями, пов’язаними з оцінюванням результатів експериментальних досліджень 
різних класів; 

 забезпечення формування прикладних теоретичних знань та набут-
тя практичних програмно-обчислювальних навичок для успішного подальшого  
узагальнення та творчої феноменологічної формалізації поставлених та  
непоставлених інформаційно-розрахункових завдань, які виникають у різних 
сферах повсякденної науково-технічної активності інженера-дослідника; 

 розвинення навичок мультидисциплінарного прикладного матема-
тичного моделювання із широким залученням розрахунково-обчислювальних 
можливостей сучасних комп'ютерних засобів; 

 докладний дидактичний розгляд широкого спектру прикладних  
задач оцінювання результатів експериментів, для всіх мультидисциплінарних 
областей людської науково-технічної діяльності на рівні інженера-дослідника 
та наукового менеджера; 

  набуття студентами практичних навичок алгоритмічного мислення 
та формування додаткової аргументації при раціональному виборі релевантних 
чисельних методів комп’ютерного розв’язання прикладних задач оцінювання 
результатів експериментальних досліджень; 

 забезпечення базового рівня розуміння та усвідомленого застосу-
вання здобувачами освіти набутих нових знань, умінь та навичок шляхом роз-
робки рекомендацій щодо реалізації методів планування експериментів та оці-
нювання їх результатів при проведенні наукових досліджень із застосуванням 
обчислювальних можливостей сучасних прикладних програмних пакетів; 

 додаткове формування у здобувачів освіти здатності до послідовно-
го і логічного мислення та належного рівня інформаційно-обчислювальної  
культури, а також забезпечення розширення професійного науково-технічного 
кругозору інженера-дослідника. 

 
1.5 Передумови для вивчення дисципліни «Дослідження та планування 

експериментів»: попереднє вивчення студентами дисциплін блоку бакалаврсь-
кої підготовки відповідного спрямування та навчальні дисципліни «Методоло-
гія і організація наукових досліджень», «Наукова робота та принципи її органі-
зації», «Програмна обробка наукових досліджень». 

 
1.6 Мова викладання: українська. 
 
1.7 Обсяг навчальної дисципліни та його розподіл за видами навчальних 

занять: 
- загальний обсяг становить 165 годин / 5,5 кредитів, в т.ч.: 
- денна форма навчання: лекції – 30 годин, практичні – 30 годин,  

самостійна робота студентів – 105 годин; курсова робота – не планується. 
 



ІІ ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 
 

Освітня компонента «Дослідження та планування експериментів» повин-
на сформувати наступні програмні результати навчання, що передбачені освіт-
ньо-науковою програмою підготовки магістрів: 

  Застосовувати спеціалізовані концептуальні знання, що включають 
сучасні наукові здобутки, а також критичне осмислення сучасних проблем у 
сфері автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій для розв’язування 
складних задач професійної діяльності.  

  Застосовувати сучасні підходи і методи моделювання та оптиміза-
ції для дослідження та створення ефективних систем автоматизації складними 
технологічними та організаційно-технічними об’єктами.  

  Застосовувати сучасні технології наукових досліджень, спеціалізо-
ваний математичний інструментарій для дослідження, моделювання та іденти-
фікації об’єктів автоматизації.  

  Уміти виявляти наукову сутність проблем у професійній сфері, 
знаходити шляхи щодо їх розв’язання. 

  Планувати і виконувати наукові і прикладні дослідження у сфері 
автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій, обирати ефективні ме-
тоди досліджень, аргументувати висновки, презентувати результати дослі-
джень. 

  Збирати необхідну інформацію, використовуючи науково-технічну 
літературу, бази даних та інші джерела, аналізувати і оцінювати її. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Дослідження та плануван-
ня експериментів» студент повинен продемонструвати достатній рівень сфор-
мованості певних результатів навчання через здобуття наступних загальних та 
фахових компетентностей: 

 Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 
 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу 
 Здатність застосовувати методи моделювання та оптимізації для 

дослідження та підвищення ефективності систем і процесів керування складни-
ми технологічними та організаційно-технічними об’єктами. 

 Здатність застосовувати сучасні технології наукових досліджень 
процесів, обладнання, засобів і систем автоматизації, контролю, діагностики, 
випробування та керування складними організаційно-технічними об’єктами та 
системами. 

 Здатність виявляти наукову сутність проблем у професійній сфері, 
планувати та здійснювати відповідні наукові і прикладні дослідження 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Дослідження та плануван-
ня експериментів» студент повинен продемонструвати достатній рівень сфор-
мованості наступних програмних результатів навчання.  

В узагальненому вигляді їх можна навести наступним чином: 
 
у когнітивній сфері 



студент здатний продемонструвати: 
 стійку індивідуальну здатність до абстрактного інформаційно-

математичного мислення, конструктивного інженерного уявлення, допустимого 
експериментально-теоретичного узагальнення, успішної багатоітеративної  
опосередкованості одержуваних нових знань, критичного аналізу об’єктивних 
переваг та наявних недоліків існуючих підходів та моделей, творчої оцінки та 
самостійного синтезу нових оригінальних ідей, методик та пропозицій; 

 впевнену спроможність до докладного, але до певної міри  
обмеженого аналітично-інформаційного пошуку, уважного оброблення та  
порівняльного аналізу доступної науково-технічної інформації з різних джерел, 
до індивідуальної побудови логічних та послідовних висновків,  
усвідомленого використання різноманітного математичного формалізму та 
комп’ютерного синтаксису в рамках індивідуального прогресу щодо  
загального розуміння, застосування та творчого переосмислення прикладних 
детерміністичних, ймовірнісних, статистичних та стохастичних моделей; 

 здатність до математичного та логічного мислення, адекватного  
розуміння, формулювання, інтерпретації, допустимої модифікації та  
зацікавленого дослідження детерміністичних, ймовірнісних, статистичних та 
стохастичних математичних моделей процесів та систем адаптивного управлін-
ня, обґрунтовування раціонального вибору ефективних методів і підходів для 
каузального та акаузального розв’язування теоретичних і прикладних задач у 
відповідній галузі, інтерпретування отриманих графічних, чисельних та аналі-
тичних результатів в різних цільових предметних галузях; 

 здатність намагатися постійно вчитися, послідовно, наполегливо і  
цілеспрямовано оволодівати сучасними інформаційно-технічними знаннями, 
прикладними математичними моделями динаміки та продуктивності наукових 
процесів та систем, об’єктивно оцінювати та відповідально забезпечувати 
якість виконуваних розрахунково-обчислювальних та лабораторних робіт; 

 вміння грамотно обробляти, згладжувати, інтерполювати,  
апроксимувати, візуалізовувати, тлумачити та узагальнювати отримані  
чисельні, графічні та аналітичні результати, аналізувати, переосмислювати та 
представляти їх для цільової аудиторії та непрофесійного загалу, обґрунтувати 
запропоновані інформаційні рішення на сучасному науково-технічному рівні; 

 вміння використовувати, розробляти та досліджувати математичні 
методи та алгоритми обробки даних моделювання із застосуванням обчислюва-
льних можливостей сучасних комп'ютерних систем. 

 
в афективній сфері 
студент здатний: 

 планувати і виконувати наукові і прикладні дослідження у сфері ав-
томатизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій, обирати ефективні мето-
ди досліджень, аргументувати висновки, презентувати результати досліджень; 

 збирати необхідну інформацію, використовуючи науково-технічну 
літературу, бази даних та інші джерела, аналізувати і оцінювати її; 



 критично осмислювати лекційний та позалекційний навчально-
практичний матеріал; вільно, компетентно, послідовно та раціонально будувати 
власну аргументацію; застосовувати вивчені математичні методи оцінювання 
результатів експериментів до відповідних інформаційно-практичних задач;  

 спілкуватися як державною українською, так і міжнародною анг-
лійською мовами як усно, так і письмово; 

 регулярно співпрацювати із іншими студентами та викладачем в 
процесі обговорення проблемних моментів на лекційних, обчислювальних  
лабораторних та практичних заняттях, при виконанні та захисті індивідуальних 
розрахункових завдань; ініціювати та брати участь у предметній дискусії з  
прикладних питань навчальної дисципліни «Дослідження та планування експе-
риментів», повною мірою розділяти цінності колективної та наукової етики. 

 
у психомоторній сфері 
студент здатний: 

 самостійно аналізувати і оцінювати прикладні математичні методи 
та комп’ютерні алгоритми розв’язування інформаційних завдань; 

 застосовувати математичні методи оцінювання результатів експе-
риментів у науково-практичних ситуаціях; 

 контролювати результати власних зусиль в навчальному процесі та 
коригувати (за допомогою викладача) ці зусилля для ліквідації пробілів у  
засвоєнні навчального матеріалу або формуванні умінь, вмінь та навичок; 

 самостійно здійснювати пошук, систематизацію, узагальнення  
навчально-методичного матеріалу, розробляти варіанти розв’язування завдань 
й обирати найбільш раціональні з них. 

 
 
Формулювання спеціальних результатів із їх розподілом за темами пред-

ставлені нижче: 
 
Тема Зміст програмного результату навчання 

1 Студент здатний 
у когнітивній сфері: 

 продемонструвати знання історичної ретроспективи виникнення та розвитку  
методів оцінювання результатів експериментальних досліджень та планування екс-
периментів, та є здатним в загальних рисах описувати основні етапи формування 
наукової галузі; 

 продемонструвати знання термінологічної бази навчальної дисципліни та є 
здатним коректно застосовувати спеціальні терміни стосовно планування експери-
ментів та оцінювання їх результатів під час обговорення проблемних питань та 
дискутування; 
в афективній сфері: 

 брати участь у обговоренні основ моделювання процесів та об'єктів техноло-
гічного призначення та аргументувати власну думку українською мовою, в т.ч. в 
усних та письмових повідомленнях, усвідомлювати переваги та недоліки власної 
позиції та позицій інших учасників дискусії; 
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у психомоторній сфері: 

 відтворити сутність проблеми моделювання технологічних об'єктів та про-
цесів; 

 дотримуватися коректного використання основних термінологічних одиниць 
в області теорії планування експериментів та оцінювання їх результатів. 

2 Студент здатний 
у когнітивній сфері: 

 продемонструвати знання основ науково-технічного досліджень та інформа-
ційного пошуку та є здатним в загальних рисах їх характеризувати; 

 продемонструвати знання класифікаційних ознак, за якими здійснюється 
класифікація методів проведення наукових досліджень та є здатним в загальних ри-
сах описувати їх певні класи; 

 продемонструвати знання термінологічної бази навчальної дисципліни та є 
здатним коректно застосовувати спеціальні терміни стосовно планування експери-
ментів та оцінювання їх результатів під час обговорення проблемних питань та 
дискутування; 
в афективній сфері: 

 брати участь у обговоренні різних етапів науково-технічного дослідження та 
аргументувати власну думку українською мовою, в т.ч. в усних та письмових пові-
домленнях, усвідомлювати переваги та недоліки власної позиції та позицій інших 
учасників дискусії; 

 захищати власну думку щодо вибору проблематики наукових досліджень 
для запропонованого напрямку розвитку науки та техніки; 
у психомоторній сфері: 

 відтворити основні засади науково-технічних досліджень; 
 дотримуватися коректного використання основних термінологічних одиниць 

в області планування експериментів та оцінювання їх результатів. 
3 Студент здатний 

у когнітивній сфері: 
 продемонструвати знання поняття експерименту як предмету дослідження 

та є здатним в загальних рисах характеризувати довільні класи експериментальних 
досліджень; 

 продемонструвати знання класифікації вимірювань, їх методів і засобів та є 
здатним в загальних рисах описувати основні класи вимірювань; 

 продемонструвати знання термінологічної бази навчальної дисципліни та є 
здатним коректно застосовувати спеціальні терміни стосовно планування експери-
ментів та оцінювання їх результатів під час обговорення проблемних питань та 
дискутування; 
в афективній сфері: 

 брати участь у обговоренні різних варіантів класифікації видів експеримен-
тальних досліджень та аргументувати власну думку українською мовою, в т.ч. в ус-
них та письмових повідомленнях, усвідомлювати переваги та недоліки власної по-
зиції та позицій інших учасників дискусії; 

 захищати власну думку щодо класифікації того або іншого експерименталь-
ного дослідження для запропонованого варіанту доступності засобів та методів ви-
мірювання; 
у психомоторній сфері: 

 відтворити основну класифікацію видів експериментальних досліджень; 
 слідувати основним критеріям класифікації вимірювань, методів та їх засо-

бів при розробці експериментального дослідження; 
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 дотримуватися коректного використання основних термінологічних одиниць 

в області планування експериментів та оцінювання їх результатів. 
 виконати та оформити практичну роботу або індивідуальне розрахунково-

графічне завдання щодо первинної обробки експериментальних даних з викорис-
танням електронних таблиць MS Excel; 

 сформулювати висновки з проведеного дослідження процесу первинної об-
робки експериментальних даних з використанням електронних таблиць MS Excel. 

4 Студент здатний 
у когнітивній сфері: 

 продемонструвати знання процесу попередньої обробки експериментальних 
даних, та є здатним в загальних рисах описувати процес; 

 продемонструвати знання особливостей обчислення параметрів емпіричних 
розподілів, та є здатним в загальних рисах описувати алгоритм проведення точко-
вого оцінювання результатів експерименту; 

 продемонструвати знання термінологічної бази навчальної дисципліни та є 
здатним коректно застосовувати спеціальні терміни стосовно планування експери-
ментів та оцінювання їх результатів під час обговорення проблемних питань та 
дискутування; 
в афективній сфері: 

 брати участь у обговоренні процесу оцінювання результатів експерименту за 
допомогою довірчого інтервалу та аргументувати власну думку українською мо-
вою, в т.ч. в усних та письмових повідомленнях, усвідомлювати переваги та недо-
ліки власної позиції та позицій інших учасників дискусії; 

 захищати власну думку щодо варіанту розрахунку довірчого інтервалу для 
математичного очікування для запропонованого варіанту реалізації експерименту; 
у психомоторній сфері: 

 відтворити процедуру побудови довірчого інтервалу для дисперсії; 
 слідувати основним правилам попередньої обробки експериментальних да-

них при оцінюванні результатів експериментального дослідження; 
 дотримуватися коректного використання основних термінологічних одиниць 

в області планування експериментів та оцінювання їх результатів. 
 виконати та оформити практичну роботу або індивідуальне розрахунково-

графічне завдання щодо оцінки виду функції розподілу випадкової величини з ви-
користанням електронних таблиць MS Excel; 

 сформулювати висновки з проведеного дослідження виду функції розподілу 
випадкової величини з використанням електронних таблиць MS Excel. 

5 Студент здатний 
у когнітивній сфері: 

 продемонструвати знання процесу попередньої обробки експериментальних 
даних, та є здатним в загальних рисах описувати процес; 

 продемонструвати знання особливостей процесу визначення необхідної кі-
лькості дослідів при побудові інтервальної оцінки для математичного очікування, 
та є здатним в загальних рисах описувати процес; 

 продемонструвати знання термінологічної бази навчальної дисципліни та є 
здатним коректно застосовувати спеціальні терміни стосовно планування експери-
ментів та оцінювання їх результатів під час обговорення проблемних питань та 
дискутування; 
в афективній сфері: 

 брати участь у обговоренні процедури відсіву грубих помилок в експериме-
нтальних даних та аргументувати власну думку українською мовою, в т.ч. в усних 
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та письмових повідомленнях, усвідомлювати переваги та недоліки власної позиції 
та позицій інших учасників дискусії; 

 захищати власну думку щодо варіанту реалізації процедури відсіву грубих 
помилок в результатах експериментів для запропонованого варіанту реалізації екс-
периментального дослідження; 
у психомоторній сфері: 

 відтворити процедуру визначення необхідної кількості дослідів при побудо-
ві інтервальної оцінки для математичного очікування; 

 слідувати основним правилам реалізації статистичного тесту для визначення 
викидів у одномірному наборі даних, які відтворюють нормальний закон розподілу 
при оцінці результатів експериментальних даних; 

 дотримуватися коректного використання основних термінологічних одиниць 
в області планування експериментів та оцінювання їх результатів; 

 виконати та оформити практичну роботу або індивідуальне розрахунково-
графічне завдання щодо апроксимації експериментальних даних лінійною парною 
регресією з використанням електронних таблиць MS Excel; 

 сформулювати висновки з проведеного дослідження можливостей апрокси-
мації експериментальних даних лінійною парною регресією з використанням елек-
тронних таблиць MS Excel. 

6 Студент здатний 
у когнітивній сфері: 

 продемонструвати знання основ дисперсійного аналізу результатів експери-
ментальних досліджень, та є здатним в загальних рисах описувати процедуру дис-
персійного аналізу; 

 продемонструвати знання методу статистичної перевірки гіпотез (статисти-
чних критеріїв), основаних на розподілі Стьюдента, та є здатним в загальних рисах 
описувати практичну реалізацію означеного методу; 

 продемонструвати знання термінологічної бази навчальної дисципліни та є 
здатним коректно застосовувати спеціальні терміни стосовно планування експери-
ментів та оцінювання їх результатів під час обговорення проблемних питань та 
дискутування; 
в афективній сфері: 

 брати участь у обговоренні процедури застосування статистичного критерія, 
тестова статистика якого при виконанні нульової гіпотези має розподіл Фішера та 
аргументувати власну думку українською мовою, в т.ч. в усних та письмових пові-
домленнях, усвідомлювати переваги та недоліки власної позиції та позицій інших 
учасників дискусії; 

 захищати власну думку щодо процедури перевірки однорідності декількох 
дисперсій результатів експериментальних досліджень, для запропонованого варіан-
ту реалізації експерименту; 
у психомоторній сфері: 

 відтворити процедури реалізації основних методів дисперсійного аналізу ре-
зультатів експериментальних досліджень (критерії Стьюдента, Фішера, Кохрена); 

 дотримуватися коректного використання основних термінологічних одиниць 
в області планування експериментів та оцінювання їх результатів; 

 виконати та оформити практичну роботу або індивідуальне розрахунково-
графічне завдання щодо дослідження математичних моделей першого порядку ба-
гатофакторного експерименту; 

 сформулювати висновки з проведеного дослідження математичних моделей 
першого порядку багатофакторного експерименту. 



Тема Зміст програмного результату навчання 
7 Студент здатний 

у когнітивній сфері: 
 продемонструвати знання типових процедур перевірки статистичних гіпотез 

за результатами експериментальних досліджень та є здатним в загальних рисах їх 
описувати; 

 продемонструвати знання особливостей процесу перевірки гіпотез про ви-
гляд функції розподілу, та є здатним в загальних рисах описувати процедуру такої 
перевірки; 

 продемонструвати знання термінологічної бази навчальної дисципліни та є 
здатним коректно застосовувати спеціальні терміни стосовно планування експери-
ментів та оцінювання їх результатів під час обговорення проблемних питань та 
дискутування; 
в афективній сфері: 

 брати участь у обговоренні процедури оцінювання реалізації критерія пере-
вірки гіпотези про належність спостережної вибірки результатів експерименталь-
них досліджень деякому теоретичному закону розподілу та аргументувати власну 
думку українською мовою, в т.ч. в усних та письмових повідомленнях, усвідомлю-
вати переваги та недоліки власної позиції та позицій інших учасників дискусії; 

 захищати власну думку щодо варіанту перевірки параметричних гіпотез для 
запропонованого варіанту даних результатів експериментальних досліджень; 
у психомоторній сфері: 

 відтворити процедуру перетворення розподілів результатів експерименталь-
них даних до нормального розподілу; 

 дотримуватися коректного використання основних термінологічних одиниць 
в області планування експериментів та оцінювання їх результатів. 

8 Студент здатний 
у когнітивній сфері: 

 продемонструвати знання процесу аналізу результатів пасивного експери-
менту та є здатним в загальних рисах описувати процедуру кореляційного та регре-
сійного аналізу даних експериментальних досліджень; 

 продемонструвати знання характеристик видів зав’язків між рядами спосте-
режень, та є здатним в загальних рисах описувати можливості кореляційного та ре-
гресійного аналізу даних експериментальних досліджень; 

 продемонструвати знання термінологічної бази навчальної дисципліни та є 
здатним коректно застосовувати спеціальні терміни стосовно планування експери-
ментів та оцінювання їх результатів під час обговорення проблемних питань та 
дискутування; 
в афективній сфері: 

 брати участь у обговоренні процедури визначення коефіцієнтів рівняння ре-
гресії при аналізі результатів експериментальних досліджень та аргументувати вла-
сну думку українською мовою, в т.ч. в усних та письмових повідомленнях, усвідо-
млювати переваги та недоліки власної позиції та позицій інших учасників дискусії; 

 захищати власну думку реалізації процедури визначення тісноти зв'язку між 
випадковими величинами для запропонованого варіанту даних результатів експе-
риментальних досліджень; 
у психомоторній сфері: 

 відтворити процедуру аналізу результатів пасивного експерименту; 
 дотримуватися коректного використання основних термінологічних одиниць 

в області планування експериментів та оцінювання їх результатів; 
 виконати та оформити практичну роботу або індивідуальне розрахунково-
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графічне завдання щодо дослідження математичних моделей експерименту першо-
го порядку з нелінійностями; 

 сформулювати висновки з проведеного дослідження математичних моделей 
експерименту першого порядку з нелінійностями. 

9 Студент здатний 
у когнітивній сфері: 

 продемонструвати знання основних регресійних моделей оцінки результатів 
експериментальних досліджень, та є здатним в загальних рисах описувати процес 
регресійного аналізу даних експериментальних досліджень; 

 продемонструвати знання особливостей основних регресійних моделей оці-
нки результатів експериментальних досліджень, та є здатним в загальних рисах 
описувати кожну з них; 

 продемонструвати знання термінологічної бази навчальної дисципліни та є 
здатним коректно застосовувати спеціальні терміни стосовно планування експери-
ментів та оцінювання їх результатів під час обговорення проблемних питань та 
дискутування; 
в афективній сфері: 

 брати участь у обговоренні різних регресійних моделей оцінки результатів 
експериментальних досліджень та аргументувати власну думку українською мо-
вою, в т.ч. в усних та письмових повідомленнях, усвідомлювати переваги та недо-
ліки власної позиції та позицій інших учасників дискусії; 

 захищати власну думку щодо варіанту вибору регресійної моделі оцінки ре-
зультатів експериментальних досліджень для запропонованого варіанту даних екс-
периментального дослідження; 
у психомоторній сфері: 

 відтворити процедуру регресійного аналізу даних експериментальних дослі-
джень для визначеного типу регресійної моделі; 

 дотримуватися коректного використання основних термінологічних одиниць 
в області планування експериментів та оцінювання їх результатів. 

10 Студент здатний 
у когнітивній сфері: 

 продемонструвати знання процедури оцінки похибок результатів спостере-
жень, та є здатним в загальних рисах її описувати; 

 продемонструвати знання особливостей оцінки похибок визначення величин 
функцій при оцінці результатів експериментальних досліджень, та є здатним в за-
гальних рисах її описувати; 

 продемонструвати знання термінологічної бази навчальної дисципліни та є 
здатним коректно застосовувати спеціальні терміни стосовно планування експери-
ментів та оцінювання їх результатів під час обговорення проблемних питань та 
дискутування; 
в афективній сфері: 

 брати участь у обговоренні різних процедур оцінки похибок результатів 
спостережень при оцінці результатів експериментальних досліджень та аргументу-
вати власну думку українською мовою, в т.ч. в усних та письмових повідомленнях, 
усвідомлювати переваги та недоліки власної позиції та позицій інших учасників 
дискусії; 

 захищати власну думку щодо варіанту оцінки похибок результатів спосте-
режень при оцінці результатів експериментальних досліджень для запропонованого 
варіанту даних експериментального дослідження; 
у психомоторній сфері: 
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 відтворити зворотну задачу теорії експериментальних похибок; 
 дотримуватися коректного використання основних термінологічних одиниць 

в області планування експериментів та оцінювання їх результатів. 
11 Студент здатний 

у когнітивній сфері: 
 продемонструвати знання методологічних засад планування експеримента-

льних досліджень та є здатним в загальних рисах описувати методологію і класифі-
кацію експериментальних досліджень; 

 продемонструвати знання основ процесу планування експерименту та є зда-
тним в загальних рисах описувати кожен з етапів планування та аналізу даних екс-
периментальних досліджень; 

 продемонструвати знання термінологічної бази навчальної дисципліни та є 
здатним коректно застосовувати спеціальні терміни стосовно планування експери-
ментів та оцінювання їх результатів під час обговорення проблемних питань та 
дискутування; 
в афективній сфері: 

 брати участь у обговоренні процедури підготовки до проведення експериме-
нту та аргументувати власну думку українською мовою, в т.ч. в усних та письмових 
повідомленнях, усвідомлювати переваги та недоліки власної позиції та позицій ін-
ших учасників дискусії; 

 захищати власну думку реалізації процедури планування експериментально-
го дослідження для запропонованого варіанту постановки експерименту; 
у психомоторній сфері: 

 відтворити процедуру планування експерименту; 
 дотримуватися коректного використання основних термінологічних одиниць 

в області планування експериментів та оцінювання їх результатів; 
 виконати та оформити практичну роботу або індивідуальне розрахунково-

графічне завдання щодо дослідження математичних моделей експерименту другого 
порядку; 

 сформулювати висновки з проведеного дослідження математичних моделей 
експерименту другого порядку. 

12 Студент здатний 
у когнітивній сфері: 

 продемонструвати знання методологічних засад планування експеримента-
льних досліджень першого порядку та є здатним в загальних рисах описувати про-
цедуру такого планування; 

 продемонструвати знання основ процедури вибору основних факторів та їх 
рівнів при плануванні експерименту та є здатним в загальних рисах її описувати; 

 продемонструвати знання термінологічної бази навчальної дисципліни та є 
здатним коректно застосовувати спеціальні терміни стосовно планування експери-
ментів та оцінювання їх результатів під час обговорення проблемних питань та 
дискутування; 
в афективній сфері: 

 брати участь у обговоренні процедури визначення коефіцієнтів рівняння ре-
гресії при плануванні експерименту та аргументувати власну думку українською 
мовою, в т.ч. в усних та письмових повідомленнях, усвідомлювати переваги та не-
доліки власної позиції та позицій інших учасників дискусії; 

 захищати власну думку щодо процедури планування дробного факторного 
експерименту для запропонованого варіанту постановки експерименту; 
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у психомоторній сфері: 

 відтворити процедуру планування експерименту першого порядку; 
 дотримуватися коректного використання основних термінологічних одиниць 

в області планування експериментів та оцінювання їх результатів; 
 виконати та оформити практичну роботу або індивідуальне розрахунково-

графічне завдання щодо дослідження математичних моделей експерименту на ос-
нові дробових планів; 
сформулювати висновки з проведеного дослідження математичних моделей експе-
рименту на основі дробових планів. 

13 Студент здатний 
у когнітивній сфері: 

 продемонструвати знання методологічних засад планування експеримента-
льних досліджень другого порядку та є здатним в загальних рисах описувати про-
цедуру такого планування; 

 продемонструвати знання особливостей ортогональних планів другого по-
рядку при плануванні експерименту та є здатним в загальних рисах їх описувати; 

 продемонструвати знання термінологічної бази навчальної дисципліни та є 
здатним коректно застосовувати спеціальні терміни стосовно планування експери-
ментів та оцінювання їх результатів під час обговорення проблемних питань та 
дискутування; 
в афективній сфері: 

 брати участь у обговоренні особливостей ротатабельних планів другого по-
рядку при плануванні експерименту та аргументувати власну думку українською 
мовою, в т.ч. в усних та письмових повідомленнях, усвідомлювати переваги та не-
доліки власної позиції та позицій інших учасників дискусії; 

 захищати власну думку щодо реалізації процедур планування другого по-
рядку для запропонованого варіанту постановки експерименту; 
у психомоторній сфері: 

 відтворити процедури планування експерименту другого порядку; 
 дотримуватися коректного використання основних термінологічних одиниць 

в області планування експериментів та оцінювання їх результатів; 
 виконати та оформити практичну роботу або індивідуальне розрахунково-

графічне завдання щодо дослідження математичних моделей експерименту другого 
порядку на основі дробових планів; 

 сформулювати висновки з проведеного дослідження математичних моделей 
експерименту другого порядку на основі дробових планів. 

14 Студент здатний 
у когнітивній сфері: 

 продемонструвати знання порядку планування експериментальних дослі-
джень при пошукі оптимальних умов проведення експерименту та є здатним в зага-
льних рисах описувати процедуру такого планування; 

 продемонструвати знання особливостей основних методів планування екс-
периментів при пошукі оптимальних умов експерименту та є здатним в загальних 
рисах їх описувати; 

 продемонструвати знання термінологічної бази навчальної дисципліни та є 
здатним коректно застосовувати спеціальні терміни стосовно планування експери-
ментів та оцінювання їх результатів під час обговорення проблемних питань та 
дискутування; 
в афективній сфері: 
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 брати участь у обговоренні особливостей реалізації різних методів плану-

вання експерименту при пошукі оптимальних умов та аргументувати власну думку 
українською мовою, в т.ч. в усних та письмових повідомленнях, усвідомлювати пе-
реваги та недоліки власної позиції та позицій інших учасників дискусії; 

 захищати власну думку щодо реалізації методів планування експерименту 
при пошукі оптимальних умов для запропонованого варіанту постановки експери-
менту; 
у психомоторній сфері: 

 відтворити основні методи планування експериментів при пошукі оптима-
льних умов його проведення; 

 дотримуватися коректного використання основних термінологічних одиниць 
в області планування експериментів та оцінювання їх результатів. 

15 Студент здатний 
у когнітивній сфері: 

 продемонструвати знання місця експериментальних досліджень у сучасній 
науці та є здатними в загальних рисах описувати основні тенденції розвитку теорії 
планування експериментів та методів оцінювання експериментальних досліджень; 

 продемонструвати знання термінологічної бази навчальної дисципліни та є 
здатним коректно застосовувати спеціальні терміни стосовно планування експери-
ментів та оцінювання їх результатів під час обговорення проблемних питань та 
дискутування; 
в афективній сфері: 

 брати участь у обговоренні тенденцій розвитку сучасної науки та аргумен-
тувати власну думку українською мовою, в т.ч. в усних та письмових повідомлен-
нях, усвідомлювати переваги та недоліки власної позиції та позицій інших учасни-
ків дискусії; 
у психомоторній сфері: 

 відтворити основні напрямки державної науково-технічної політики та сфо-
рмулювати тенденції розвитку сучасної науки; 

 дотримуватися коректного використання основних термінологічних одиниць 
в області планування експериментів та оцінювання їх результатів. 

 



ІІІ ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ 
 

3.1. Розподіл обсягу дисципліни за видами навчальних занять та темами  
 

№ 
з/п Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин  
(денна / заочна форма) 

Усього в т.ч. 
Л П (С) Лаб СРС 

Змістовий модуль 1 Загальнонаукові аспекти експериментальних досліджень 
1 Завдання і проблеми науки. Структура та порядок 

вивчення навчальної дисципліни. Роль і місце на-
уки в суспільстві. Основні поняття та принципи 
теорії моделювання. 

9 2   7 

2 Науково-технічні дослідження та інформаційний 
пошук. Етапи науково-технічного дослідження. 
Проблематика наукових досліджень. Методи про-
ведення наукових досліджень. 

9 2   7 

3 Експеримент як предмет дослідження. Поняття 
експерименту. Класифікація видів експеримента-
льних досліджень. Класифікація вимірювань, ме-
тодів і засобів вимірювань. 

10 2 2  6 

Змістовий модуль 2 Математичні методи оцінки результатів експериментальних дослі-
джень 

4 Попередня обробка експериментальних даних. 
Обчислення параметрів емпіричних розподілів. 
Точкове оцінювання. Оцінювання за допомогою 
довірчого інтервалу. Розрахунок довірчого інтер-
валу для математичного очікування. Побудова до-
вірчого інтервалу для дисперсії. 

13 2 4  7 

5 Попередня обробка експериментальних даних. 
Визначення необхідної кількості дослідів при 
побудові інтервальної оцінки для математичного 
очікування. Відсів грубих похибок. Критерій 
Смирнова-Граббса. 

13 2 4  7 

6 Основи дисперсійного аналізу результатів експе-
риментальних досліджень. Порівняння середніх 
значень. Критерій Стьюдента (t-критерій). Порів-
няння двох дисперсій. Критерій Фішера. Перевір-
ка однорідності декількох дисперсій. Критерій 
Кохрена. 

13 2 4  7 

7 Перевірка статистичних гіпотез за результатами 
експериментальних досліджень. Перевірка гіпотез 
про вид функції розподілу. Критерій відповідності 
Пірсона. Перевірка параметричних гіпотез. Перет-
ворення розподілів до нормального. 

10 2   8 

8 Аналіз результатів пасивного експерименту. Ха-
рактеристика видів зав’язків між рядами спосте-
режень. Визначення коефіцієнтів рівняння регре-
сії. Визначення тісноти зв'язку між випадковими 
величинами. Коефіцієнт кореляції. Критерій Фі-
шера. 

12 2 4  6 



9 Основні регресійні моделі оцінки результатів  ек-
спериментальних досліджень. Лінійна регресія від 
одного фактору. Нелінійна регресія. Лінійна мно-
жинна регресія. 

10 2   8 

10 Оцінка похибок результатів спостережень. Оцінка 
похибок визначення величин функцій. Зворотна 
задача теорії експериментальних похибок. Визна-
чення найвигідніших умов експерименту. 

10 2   8 

Змістовий модуль 3 Основи планування, підготовки та проведення експерименту 
11 Методологічні основи планування експеримента-

льних досліджень. Методологія і класифікація ек-
спериментальних досліджень. Планування експе-
рименту. Підготовка до опитів. 

12 2 4  6 

12 Планування першого порядку. Вибір основних 
факторів та їх рівнів. Визначення коефіцієнтів рі-
вняння регресії. Дробний факторний експеримент. 

12 2 4  6 

13 Плани другого порядку. Ортогональні плани дру-
гого порядку. Ротатабельні плани другого поряд-
ку. 

12 2 4  6 

14 Планування експериментів при пошукі оптималь-
них умов. Метод покоординатної оптимізації. Ме-
тод крутого сходження. Симплексний метод пла-
нування. 

10 2   8 

15 Експериментальні дослідження в сучасній науці. 
Тенденції розвитку науки. Державна науково-
технічна політика. 

10 2   8 

Усього годин 165 30 30 0 105 
Курсова робота 0 0 0 0 0 

Л – лекції, П (С) – практичні (семінарські) заняття, Лаб – лабораторні заняття, СРС – самос-
тійна робота студентів.  



 
3.2. Тематика практичних занять 

 
№ 
з/п 

Тема заняття 

1 Первинна обробка експериментальних даних 
з використання електронних таблиць MS Excel 

2 Оцінка виду функції розподілу випадкової величини з використання електронних таб-
лиць MS Excel 

3 Апроксимація експериментальних даних лінійною парною регресією з використання 
електронних таблиць MS Excel 

4 Математичні моделі першого порядку багатофакторного експерименту 
5 Математичні моделі експерименту першого порядку з нелінійностями 
6 Математичні моделі на основі дробових планів 
7 Математичні моделі експерименту другого порядку 
8 Математичні моделі експерименту другого порядку на основі дробових планів 
 

3.3. Перелік індивідуальних та/або групових завдань 
 
№ 
з/п 

Назва теми або тем, з яких виконується 
індивідуальне завдання 

Назва і вид індивідуального завдання 

1 Змістовий модуль 2 Математичні 
методи оцінки результатів експери-
ментальних досліджень. 
Попередня обробка експерименталь-
них даних. Обчислення параметрів ем-
піричних розподілів. Попередня обро-
бка експериментальних даних. Відсів 
грубих похибок. Основи дисперсійного 
аналізу результатів експериментальних 
досліджень. Порівняння двох диспер-
сій. Перевірка однорідності декількох 
дисперсій. Перевірка статистичних гі-
потез за результатами експеримента-
льних досліджень. Перевірка парамет-
ричних гіпотез. Аналіз результатів па-
сивного експерименту. Основні регре-
сійні моделі оцінки результатів  експе-
риментальних досліджень. Оцінка по-
хибок результатів спостережень. Ви-
значення найвигідніших умов експе-
рименту. 

Реферативний огляд за обраним студентом 
математичним методом оцінки результатів 
експериментальних досліджень. За узго-
дженням з викладачем студент обирає 
один з математичних методів оцінки ре-
зультатів експериментальних досліджень 
та готує реферативний огляд, у якому по-
винен визначити особливості обраного ма-
тематичного методу оцінки результатів ек-
спериментальних досліджень, особливості 
застосування математичного апарату, який 
покладено в соснову роботи методу, мож-
ливі обмеження в застосування визначено-
го методу,  наявність наукових публікацій, 
які висвітлюють питання застосовності об-
раного математичного методу оцінки ре-
зультатів експериментальних досліджень, 
аналіз наведених публікацій та перспекти-
ви розвитку обраного методу. 

2 Змістовий модуль 3 Основи плану-
вання, підготовки та проведення ек-
сперименту. 
Методологічні основи планування екс-
периментальних досліджень. Методо-
логія і класифікація експерименталь-
них досліджень. Планування експери-
менту. Підготовка до опитів. Плану-
вання першого порядку. Вибір основ-

Реферативний огляд за обраним студентом 
етапом реалізації експериментального дос-
лідження. За узгодженням з викладачем 
студент обирає один з етапів реалізації ек-
спериментального дослідження та готує 
реферативний огляд, у якому повинен ви-
значити особливості обраного етапу реалі-
зації експериментального дослідження, 
особливості застосування математичного 



них факторів та їх рівнів. Визначення 
коефіцієнтів рівняння регресії. Дроб-
ний факторний експеримент. Плани 
другого порядку. Ортогональні плани 
другого порядку. Ротатабельні плани 
другого порядку. Планування експери-
ментів при пошукі оптимальних умов. 
Метод покоординатної оптимізації. 
Метод крутого сходження. Симплекс-
ний метод планування. Експеримента-
льні дослідження в сучасній науці. Те-
нденції розвитку науки. Державна нау-
ково-технічна політика. 

апарату, який покладено в соснову роботи 
етапу реалізації експериментального дос-
лідження, можливі обмеження в застосу-
вання визначеного етапу реалізації експе-
риментального дослідження,  наявність на-
укових публікацій, які висвітлюють питан-
ня застосовності обраного етапу реалізації 
експериментального дослідження, аналіз 
наведених публікацій та перспективи роз-
витку обраного напрямку. 

 



ІV КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ  
 

4.1. Перелік обов’язкових контрольних точок для оцінювання знань 
студентів денної форми навчання 
 

№ Назва і короткий зміст конт-
рольного заходу 

Max ба-
лів 

Характеристика критеріїв досягнення 
результатів навчання для отримання ма-

ксимальної кількості балів 
1 Захист практичних робіт 50 Студент здатний продемонструвати 

критичне осмислення лекційного та по-
залекційного матеріалу, брати кваліфі-
ковану участь у дискусії з наведенням 
аргументації. Студент виконав розраху-
нково-графічні та обчислювальні прак-
тичні роботи, а також навів аргументо-
вані відповіді на уточнювальні та додат-
кові запитання викладача та колег.  

2 Модульна контрольна робота 
№1 до модулю №1 «Загаль-
нонаукові аспекти експери-
ментальних досліджень» 

10 Студент виконав тестові та розрахунко-
во-обчислювальні завдання, що відпові-
дають програмним результатам навчан-
ня за темами змістового модулю №1 

3 Модульна контрольна робота 
№2 до модулю №2 «Матема-
тичні методи оцінки резуль-
татів експериментальних дос-
ліджень» 

10 Студент виконав тестові та розрахунко-
во-обчислювальні завдання, що відпові-
дають програмним результатам навчан-
ня за темами змістового модулю №2 

4 Модульна контрольна робота 
№3 до модулю №3 «Основи 
планування, підготовки та 
проведення експерименту» 

10 Студент виконав тестові та розрахунко-
во-обчислювальні завдання, що відпові-
дають програмним результатам навчан-
ня за темами змістового модулю №3 

5 Реферативний огляд № 1 за 
змістовним модулем № 2 

10 Студент підготував реферативний 
огляд, який відповідає програмним ре-
зультатам навчання за змістовним мо-
дулем № 2. 

6 Реферативний огляд № 2 за 
змістовним модулем №3 

10 Студент підготував реферативний 
огляд, який відповідає програмним ре-
зультатам навчання за змістовним мо-
дулем № 3. 

Поточний контроль 100(*0,5) - 
Підсумковий контроль 100(*0,5) Студент виконав тестові та розрахунко-

во-обчислювальні індивідуальні завдан-
ня та навів аргументовані відповіді на 
ситуаційні завдання, що відповідають 
програмним результатам успішного на-
вчання з дисципліни «Дослідження та 
планування експериментів» 

Всього 100 - 
 

4.2. Перелік обов’язкових контрольних точок для оцінювання знань 
студентів заочної форми навчання 

 



№ Назва і короткий зміст конт-
рольного заходу 

Max 
балів 

Характеристика критеріїв досягнення  
результатів навчання для отримання  

максимальної кількості балів 
1 Тестова контрольна робота, 

яка виконується студентом 
індивідуально в системі 
Moodle 

40 Студент виконав тестові завдання, що 
відповідають програмним результатам 
навчання з дисципліни 

2 Письмовий екзамен (залік) 60 Студент виконав обчислювально-
розрахункові завдання білету та навів ар-
гументовані відповіді на ситуаційні за-
вдання, що відповідають програмним ре-
зультатам навчання з дисципліни «Дослі-
дження та планування експериментів» 

Всього 100 - 
 
4.3. Критерії оцінювання сформованості програмних результатів на-

вчання під час підсумкового контролю 
 

Синтезований опис  
компетентностей 

Типові недоліки, які зменшують рівень досягнення  
програмного результату навчання  

Когнітивні: 
 студент здатний проде-

монструвати знання і розу-
міння теоретичних основ 
процесу планування експе-
риментів та оцінки їх резуль-
татів; 
 студент здатний проде-

монструвати знання і розу-
міння основних математич-
них методів оцінки результа-
тів експериментальних дослі-
джень; 
 студент здатний проде-

монструвати знання і розу-
міння основних методологіч-
них засад планування, підго-
товки та проведення експе-
риментальних досліджень. 

75-89% – студент припускається незначних помилок у 
описі прикладних методів оцінювання результатів екс-
периментальних досліджень, недостатньо повно визна-
чає сутність процесу оцінювання результатів експери-
менту на основи визначеного математичного апарату, 
неповною мірою розуміє переваги та недоліки різних 
методів оцінювання результатів експериментальних до-
сліджень, припускається несуттєвих фактичних помилок 
при витлумаченні розрахунково-графічних результатів 
60-74% – студент некоректно формулює методи оціню-
вання результатів експериментального дослідження різ-
них типів та робить суттєві помилки у змісті методу оці-
нювання результатів експерименту, припускається по-
милок при виборі варіанту оцінювання результатів екс-
периментальних досліджень, присукається грубих поми-
лок у витлумаченні та розрахунках, а також при оформ-
ленні розрахункової або практичної роботи 
менше 60% – студент не може обґрунтувати свою пози-
цію посиланням на конкретний метод оцінювання ре-
зультатів експериментальних досліджень, не володіє ме-
тодикою планування, підготовки та проведення експе-
рименту, не може самостійно підібрати необхідні мето-
ди для оцінювання результатів експериментальних дос-
ліджень; не має належної уяви про типи задач оціню-
вання та витлумачення одержаних результатів 

Афективні: 
 студент здатний критич-

но осмислювати матеріал 
лекційних та практичних за-
нять; аргументувати власну 

75-89% – студент припускається певних логічних поми-
лок в аргументації власної позиції в дискусіях на занят-
тях та під час захисту обчислювальних та індивідуаль-
них розрахункових завдань, відчуває певні складності у 
поясненні фахівцю та колегам певних подробиць та 
окремих аспектів професійної проблематики 



позицію, спроможний оціни-
ти аргументованість вимог 
та компетентно дискутувати 
у професійному середовищі; 
 студент здатний креати-

вно співпрацювати із інши-
ми студентами та виклада-
чем; ініціювати і брати 
участь у конструктивній та 
аргументованій дискусії, ро-
зділяти цінності колективної 
та наукової етики у сфері 
прикладних загальнонауко-
вих досліджень 

60-74% – студент припускається істотних логічних по-
милок в аргументації власної позиції, виявляє недостат-
ню ініціативу до участі у дискусіях та індивідуальних 
консультаціях за наявності складності у виконанні лабо-
раторних та індивідуальних завдань; відчуває істотні 
складності при поясненні фахівцю або нефахівцю окре-
мих аспектів професійної проблематики 
менше 60% – студент не здатний продемонструвати віль-
ного володіння логікою та аргументацією у виступах, не 
виявляє ініціативи до участі у професійній дискусії, до 
консультування з проблемних питань виконання лабора-
торних та індивідуальних завдань, не здатний пояснити 
нефахівцю суть відповідних проблем професійної діяль-
ності; виявляє зневагу до етики навчального процесу  

Психомоторні: 
 студент здатний самос-

тійно працювати, розробляти 
оригінальні варіанти індиві-
дуальних рішень, впевнено 
та кваліфіковано звітувати 
про них; 
 студент здатний спокій-

но та зосереджено слідувати 
методичним підходам до 
прикладних розрахунків; 
 студент здатний повною 

мірою контролювати резуль-
тати власних зусиль та нама-
гатися оптимально коригу-
вати свої власні зусилля 

75-89% – студент припускається певних помилок у ста-
ндартних методичних підходах та відчуває ускладнення 
при їх модифікації за зміни вихідних умов навчальної 
або прикладної ситуації 
60-74% – студент відчуває ускладнення при модифікації 
стандартних методичних підходів за зміни вихідних 
умов навчальної або прикладної ситуації 
менше 60% – студент нездатний самостійно здійснювати 
пошук та опрацювання методів та алгоритмів розв’язання 
детерміністичних, ймовірнісних, статистичних та стохас-
тичних задач, виконувати індивідуальні завдання, прояв-
ляє ознаки академічної недоброчесності при підготовці 
індивідуальних завдань та виконанні контрольних робіт, 
не сформовані навички самооцінки результатів навчання і 
навичок міжособистісної комунікації з прийняття допо-
моги з виправлення поточної ситуації 

 
 
 

V ЗАСОБИ ОЦІНЮВАННЯ 
 

№ Назва і короткий зміст 
контрольного заходу 

Характеристика змісту засобів оцінювання 

1. Індивідуальне завдання  письмовий звіт про виконання індивідуального за-
вдання; 

 оцінювання самостійності та якості виконання за-
вдання в ході звіту-захисту та співбесіди 

2. Модульні контрольні 
роботи 

 стандартизовані тести; 
 аналітично-розрахункові завдання; 

Підсумковий контроль  стандартизовані тести; 
 аналітично-розрахункові завдання; 
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