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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Характеристика навчаль-
ної дисципліни Найменування показ-

ників  
Галузь знань, спеціаль-
ність, освітній ступінь денна форма 

навчання 
заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 
5 

Галузь знань:  
27 –  «Транспорт» 

 

Нормативна 
 

Модулів – 1 Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 5-й 6-й  Спеціальність 274 – «Ав-
томобільний транспорт» 

Індивідуальне науко-
во-дослідне завдання: 
контрольна робота 

Семестр 

10-й 12-й Загальна кількість  
годин – 150/150 

Освітньо-професійна про-
грама: «Автомобілі та ав-
томобільне господарство» Лекції 

26 год. 8 год. 

Практичні 

24 год. 6 год. 

Лабораторні 

- - 

Самостійна робота 

100 год. 136 год. 

Тижневих годин 
для денної форми  

навчання: 
- аудиторних – 2,78; 
- самостійної роботи 

студента –5,56. 

Освітній ступінь: магістр  

Вид контролю: залік 

 
Примітка. 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуаль-
ної роботи становить: 

для денної форми навчання – 0,5; 
для заочної форми навчання – 0,1. 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Навчальна дисципліна «Загальна методика експериментальних досліджень 

та обробка експериментальних даних» – спеціальна дисципліна технічного профі-

лю, яка викладається студентам освітнього ступеня магістр. 

Метою дисципліни «Загальна методика експериментальних досліджень та 

обробка експериментальних даних» є отримання студентами основ знань та вмінь 

проведення експериментальних досліджень та обробки експериментальних даних. 

Завданнями вивчення дисципліни “Загальна методика експерименталь-

них досліджень та обробка експериментальних даних” є отримання студентами 

знань з методологічних основ організації наукових досліджень, проведення екс-

периментальних досліджень та обробки експериментальних даних. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:  

знати: методологію експериментальних досліджень; планування та органі-

зацію проведення експериментів; основні характеристики засобів вимірювань та 

їх використання для проведення експериментів; методи обробки результатів вимі-

рювань; визначення похибок вимірювань та методи математичного опису харак-

теристик, отриманих експериментально; 

уміти: розробляти план виконання науково-дослідної роботи;  проводити 

підбір засобів вимірювань; розробляти методики експериментальних досліджень;  

проводити експерименти; обробляти результати експериментів з оцінюванням по-

хибок; математично описувати характеристики, що отримані експериментально. 

  

3. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1.   Загальна методика експериментальних досліджень. 

Тема 1. Методологія науки та роль експериментальних досліджень у науко-

вому процесі. 

Тема 2. Основи планування експериментальних досліджень. 

Тема 3. Засоби вимірювань.  

Змістовий модуль 2.  Обробка експериментальних даних. 
Тема 1. Похибки вимірювань. 

Тема 2. Математичний опис характеристик, отриманих експериментально. 
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4. Структура навчальної дисципліни 
 

Кількість годин 
денна форма заочна форма 

у тому числі у тому числі 

Назви змістових мо-
дулів і тем 

усьо
го лк пр лб ср 

усь
ого лк пр лб ср 

Змістовий модуль 1. Загальна методика експериментальних досліджень 
Тема 1. Методологія 
науки та роль експе-
риментальних дослі-
джень у науковому 
процесі 

32 6 6 - 20 20 - - - 20 

Тема 2. Основи пла-
нування експеримен-
тальних досліджень 

34 6 8 - 20 26 2 2 - 22 

Тема 3 Засоби вимі-
рювань 32 4 8 - 20 26 2 2 - 22 

Разом за змістовим 
модулем 1 98 16 22 - 60 72 4 4 - 64 

Змістовий модуль 2.  Обробка експериментальних даних 
Тема 1. Похибки ви-
мірювань 26 4 2 - 20 24 2 - - 22 

Тема 2. Математич-
ний опис характерис-
тик, отриманих екс-
периментально 

26 4 2 - 20 24 2 2 - 20 

Разом за змістовим 
модулем 2 52 8 4 - 40 48 4 2 - 42 

ІНДЗ (к/р) - - - - - 30 - - - 30 
Семестровий конт-
роль (залік) - - - - - - - - - - 

Усього годин 150 24 26 - 100 150 8 6 - 136 
 

 
5. Теми семінарських занять 

 
Кількість 

годин 
№ 
з/п 

Назва теми 

дфн зфн 
    
 Усього    
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6. Теми практичних занять 
 

Кількість 
годин 

№ 
з/п 

Назва теми 

дфн зфн 
1 Планування експериментальних  

досліджень 4 2 

2 Розробка методики експериментальних  досліджень і ви-
бір засобів вимірювань 6 2 

3 Проведення експериментальних  
досліджень 6 - 

4 Оцінка точності вимірювань 6 2 
5 Математичний опис характеристик,  

отриманих експериментально 4 - 

 Усього  26 6 
                                   
                                                                           

7. Теми лабораторних занять 
 

Кількість 
годин 

№ 
з/п 

Назва теми 

дфн зфн 
    
 Усього    

 
 

8. Самостійна робота 
 

Кількість го-
дин 

№ 
з/п 

Назва теми 

дфн зфн 
Змістовий модуль 1.  Загальна методика експериментальних досліджень 
1 Методологія науки та роль експериментальних дослі-

джень у науковому процесі 20 20 

2 Основи планування експериментальних досліджень 20 22 
3 Засоби вимірювань 20 22 

Змістовий модуль 2. Обробка експериментальних даних 
1 Похибки вимірювань 20 22 
2 Математичний опис характеристик, отриманих експе-

риментально 20 20 

 Усього забезпечення аудиторних занять - - 
 Забезпечення індивідуальних завдань (к/р) - 30 
 Забезпечення семестрового контролю (іспит) - - 
 Усього  100 136 
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9. Методи навчання 
                                                                                               

Лекції, практичні роботи, самостійна робота. 
 
 

10. Методи контролю                                                                       
 
Поточні контрольні роботи за змістовними модулями, захист практичних 

робіт, залік. 
 

11. Розподіл балів, що отримують студенти 
 

Відвідування, активність 
на заняттях, оформлення 
конспекту лекцій, звіту з 

практичних робіт 

Поточний контроль знань 

контрольні роботи 
лекції практичні 

роботи змістовий 
модуль 1 

змістовий 
модуль 2 

захист практи-
чних робіт 

Сума 

10 30 20 20 20 100 
 
 

12. Шкала оцінювання: національна та ECTS 
 

Оцінка за національною шкалою Сума балів за 
всі види навча-
льної діяльнос-

ті 

Оцінка 
ECTS 

для екзамену, курсового 
проекту (роботи), прак-
тики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно   
82-89 В 
74-81 С добре  

64-73 D 
60-63 Е  задовільно  

 
 

зараховано 

35-59 FX 
незадовільно з можливі-

стю повторного скла-
дання 

не зараховано з мо-
жливістю повторно-

го складання 

0-34 F 

незадовільно з 
обов’язковим повтор-

ним вивченням дисцип-
ліни 

не зараховано з 
обов’язковим по-

вторним вивченням 
дисципліни 
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12. Методичне забезпечення 

 Шапко В.Ф. Павленко О.В. Методичні вказівки до практичних робіт з дис-

ципліни «Загальна методика експериментальних досліджень та обробка експери-

ментальних даних» для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 

274 – "Автомобільний транспорт" спеціалізації "Автомобілі та автомобільне гос-

подарство. Кременчук: Видавничий відділ КрНУ, 2019. – 26 с. 

13. Рекомендована література 

1. Беляев В. М. и др. Автомобили: Испытания: учеб. пособие для вузов / под 

ред. А. И. Гришкевича, М. С. Высоцкого. Минск: Выш. шк., 1991. 187 с. 

2. Білущак Г.І., Чабанюк Я. М. Теорія ймовірностей і математична статисти-

ка. Практикум. Львів: 2001. 18 с.  

3. Грушко И. М., Сиденко В. М., Грушко И. М. Основы научных исследова-

ний. Харьков: Вища школа. Изд-во при Харьк. ун-те, 1983. 224 с. 

4. Засименко В. М. Основи теорії планування експерименту: навч. посіб. для 

студ. Львів: Держ. ун-т «Львів. політехніка». 2000. 204 c.  

5. Ковальчук В. В.,  Моісєєв Л. М.  Основи    наукових  досліджень: навч. по-

сіб.   К.: Професіонал, 2004. 208 с. 

6. Кухарчук В. В. та ін. Метрологія та вимірювальна техніка. Вінниця: УНІ-

ВЕРСУМ-Вінниця, 2004. 252 с.  

7. Любич О. Й., Будник А. Ф. Експериментальне забезпечення наукових дос-

ліджень: навч. посіб. Суми:  Вид-во СумДУ, 2009. 186 с. 

8. Рузавин Г. И. Методология научного исследования: учеб. пособ. для вузов. 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999. 

9. Тимошенко Г. М., Зима И. Ф. Теория инженерого эксперимента. К.: УМ-

КВО, 1991. 155 с. 

10. Шейко В. М., Кушнаренко Н. М. Організація та методика науково-

дослідницької діяльності: підручник. К.: Знання, 2002. 295с. 

14. Інформаційні ресурси 

Лабораторні стенди кафедри "автомобілі і трактори", комп’ютерний клас. 


