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ВСТУП 
Навчальна дисципліна Планування та аналіз наукового експерименту  

є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо- 
кваліфікаційним рівнем «магістр» галузі знань «Природничі науки» з напряму 
підготовки 040103 «Геологія», спеціальності 8.04010302  «Гідрогеологія». 

Дана дисципліна циклу професійної фундаментальної, математичної та 
природничо-наукової підготовки. 

Викладається у 1 семестрі 1 курсу магістратури в обсязі – 108 год. ( 3 
кредити ECTS) зокрема: лекції – 34 год., практичні 17 год., самостійна робота 
– 57 год. У курсі передбачено 2 змістових модулі та 2 контрольні модульні ро-
боти.  

Завершується дисципліна іспитом  в письмово-усній формі. 
Мета дисципліни – надати базові знання щодо основних принципів і ста-

дій планування, проведення та аналізу результатів наукового експерименту ме-
тодами математичної статистики зі застосуванням стандартного програмного 
забезпечення. 

Завдання – сформувати практичні навички з критичного аналізу літера-
турних джерел, постановки наукового завдання, визначення шляхів його вирі-
шення, розроблення методики експерименту, отримання аналітичних результа-
тів, вибору та послідовності їх статистичного оброблення, формулювання ви-
сновків. 

Предмет вивчення – логічна послідовність теоретичних та експеримен-
тальних етапів вивчення еволюції складових навколишнього природного сере-
довища у просторово-часовій динаміці.     

Структура курсу: навчальна дисципліна складається з двох модулів. Ко-
жний з модулів складається з двох тем. Детальніше структура навчальної дис-
ципліни, тематичний план лекцій і лабораторних занять викладені в таблиці на 
стор. 8.      

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 
знати:  

- базові поняття, методологію, методи  та шляхи наукового пізнання; 
- логічну послідовність постановки наукової задачі та її вирішення; 
- види наукового експерименту та основні принципи його планування; 
- типи та види експериментальних похибок; 
- основні статистичні методи оброблення результатів наукового експерименту;  
- основи просторово-часового моделювання аналітичних даних. 
          вміти:  
- здійснювати збір та критичний аналіз літературних даних;  
- визначати доцільність та методику проведення експерименту; 
- визначати похибки різних типів; 
- застосовувати методи статистичного оброблення аналітичних даних; 
- визначати вид та спрямованість контрольованого процесу, застосовувати на-

явні аналітичні залежності для моделювання. 
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Місце дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки фахівців – 
дисципліна є складовою циклу професійної фундаментальної, математичної та 
природничо-наукової підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «ма-
гістр» спеціальності «Гідрогеологія».  

Зв’язок з іншими дисциплінами: для опанування навчальної дисципліни 
необхідні знання з «Фізики», «Математики», «Хімії», «Гідрології», «Основ гід-
рогеології», «Гідрогеохімії». «Планування та аналіз результатів наукового екс-
перименту» є базовою для проведення наукового дослідження та оформлення 
магістерської дипломної роботи.  

 
Контроль знань і розподіл балів, які отримують студенти. 
Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою. 
У змістовий модуль 1 (ЗМ1) входять теми 1 - 4,  у змістовий модуль 2 (ЗМ2) – 

теми  5 – 8.  Обов’язковим для допуску до іспиту є виконання  практичних робіт. 
Оцінювання за формами контролю:  
 ЗМ1 ЗМ2 
 Min. 10 балів Max. 30 балів Min. 10 балів Max. 30 балів 

Модульна   
контрольна 

робота 1  
10 30   

Модульна  
контрольна 

робота 2 
  10 30 

Студенти, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-
розрахунковий мінімум – 20 балів,  не допускаються до іспиту і вважаються таки-
ми, що не виконали всі види робіт, які передбачені навчальним планом з дисци-
пліни «Планування та аналіз наукового експерименту». 

 У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перезда-
чі здійснюються у відповідності до «Положення про порядок оцінювання знань сту-
дентів при кредитно-модульній системі організації навчального процесу» від 1 жовт-
ня 2010 року. 

При простому розрахунку отримаємо: 
 Змістовий 

модуль 1 
Змістовий 
модуль 2 

Іспит Підсумкова 
оцінка 

Мінімум 10 10 15 35 
Максимум 30 30 40 100 

При цьому, кількість балів: 
 1-34 відповідає оцінці «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни; 
 35-59 відповідає оцінці «незадовільно» з можливістю повторного складання; 
 60-64 відповідає оцінці «задовільно» («достатньо»); 
 65-74  відповідає оцінці «задовільно»; 
 75-84 відповідає оцінці «добре»; 
 85-89 відповідає оцінці «добре» («дуже добре»);   
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 90-100 відповідає оцінці «відмінно». 
 

  Шкала відповідності (за умови іспиту)              
За 100 – бальною 
шкалою 

За національною 
шкалою 

90 – 100 5 відмінно 
85 – 89 
75 – 84  

4 добре 

65 – 74  
60 – 64  

3 задовільно 

35 – 59  2 незадовільно 
1 – 34    
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ППРРООГГРРААММАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  
  

Змістовий модуль 1. Базові поняття, методологія, методи та шляхи науко-
вого пізнання 

 
Вступ. Короткий нарис з історії науки. (2 год.)   
Історіографія науки. Наука в період античності та середньовіччя. Натуральна 
філософія. Наукова революція. Промислова революція. Наука в Росії та Україні 
до 1917 р. Діалектичний матеріалізм. Наука в ХХ столітті. Наука в СРСР. 

 
Тема 1. Організація і структура наукових досліджень (18 год.) 
Поняття, завдання, методологія науки. Критерії науковості. Методи сучасного 
науково-теоретичного мислення. Властивості наукового знання. Поняття науко-
вого дослідження. Послідовність процедури наукового методу. Об’єкт і предмет 
пізнання. Об’єкт наукового дослідження. Фундаментальні та прикладні дослі-
дження. Етапи та шляхи наукового пізнання. Об’єкт і предмет наукового дослі-
дження. Експеримент та його види.  Наукова проблема. Наукове завдання. По-
слідовність вирішення наукового завдання. Літературний пошук. Узагальнення 
літературних даних та підготування огляду літературних джерел. 

 
Тема 2. Планування експерименту (18 год.) 
Математичне планування експерименту. Мета та основні принципи планування 
експерименту. Факторний простір. Фактори і рівні та їх вибір. Відклики та їх 
вибір. План та математична модель експерименту. Розкладання функції відгуку 
в степеневий ряд. Кодування факторів. Ортогональне планування эксперименту. 
Плани повного факторного експерименту 2n. Плани дробового факторного ек-
сперименту.  Насичені плани першого порядку. Плани другого порядку. 
Рототабельні плани. Плани другого порядку з одиничною областю планування.  

 
Змістовий модуль 2. Аналіз експериментальних даних 
 
Тема 3. Основні методи статистичного аналізу (24 год.) 
Класифікація і типи похибок. Прямі та непрямі вимірювання. Випадкові вимі-
рювання та похибки. Поняття ймовірності випадкової величини. Розподілення 
Гаусса для безкінечного числа випадкових вимірювань. Середньоквадратична 
похибка. Довірча ймовірність. Закон додавання випадкових похибок. Середнє 
арифметичне та істинне значення вимірюваної величини. Розподілення Стьюде-
нта. Виявлення промахів. Спільний облік систематичних, випадкових похибок 
та декількох випадкових величин. Обробка вимірювань. Число знаків при обра-
хуванні похибок. Точність розрахунків. Процес оброблення розрахунків. Осно-
вні поняття та категорії прикладної статистики. Методи зведення, групування і 
зображення статистичних даних. Критерії оцінювання подібності (чи відміннос-
ті) двох статистичних вибірок: F-критерій Фішера (порівняння дисперсій), кри-
терій Стьюдента, критерій Колмогорова та Колмогорова-Смирнова. Факторний 
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аналіз. Кореляційний аналіз. Регресійний аналіз.  
 

Тема 4. Моделювання фізико-хімічних процесів на основі експерименталь-
них даних (42 год.) 
Основні термодинамічні параметри еволюції навколишнього природного сере-
довища: залежні та незалежні параметри. Поняття ентропії. Ентальпія. Енергія 
Гіббса. Кінетика хімічних реакцій. Особливості програмного забезпечення паке-
ту аналізу в Microsoft Excel. Однофакторний дисперсійний аналіз. Двофактор-
ний дисперсійний аналіз з повтореннями. Двофакторний дисперсійний аналіз 
без повторень. Кореляція. Коваріація. Описова статистика. Експоненційне згла-
джування. Двовибірковий F-тест для дисперсії. Аналіз Фур’є. Гістограма. Ковз-
не середнє. Генерування випадкових чисел. Ранг і персентиль. Регресія. Вибір-
ка. Парний двовибірковий t-тест для середніх. Двовибірковий t-тест з однакови-
ми дисперсіями. Двовибірковий t-тест з різними дисперсіями. Двовибірковий z-
тест для середніх. Ознайомлення з програмою STATISTICA. Інтерфейс користу-
вача. Налаштування системи STATISTICA. Управління виведенням. Робочі кни-
ги. Таблиці даних. Звіти. Графіки. Вирішення задач у програмі STATISTICA. 
Аналіз результатів статистичної обробки та моделювання. Формулювання ви-
сновків. 
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ССТТРРУУККТТУУРРАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  
ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  ЛАБОРАТОРНИХ  ЗАНЯТЬ 

 
Кількість годин № 

теми 
Назва лекції 

лекції практичні 
роботи 

самост. 
роб. 

Змістовий модуль 1. Базові поняття, методологія, методи та шляхи науко-
вого пізнання 

1 Вступ. Короткий нарис з історії науки 
 

2 
 

  

2 Тема 1. Організація і структура наукових 
досліджень 

6  
4 
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3 Тема 2. Планування експерименту 8 2 8 
 Модульна  контрольна робота*  2  

Змістовий модуль 2. Аналіз експериментальних даних 
4 Тема 3. Основні методи статистичного ана-

лізу 
10 2 12 

5 Тема 4. Моделювання фізико-хімічних про-
цесів на основі експериментальних даних 

8 5 29 

 Модульна  контрольна робота*  2  
           Іспит     

ВСЬОГО 34 17 57 
 
Загальний обсяг 108 год., в тому числі: 
Лекції  –  34 год. 
Практичні роботи – 17 год. 
Самостійна робота -  57 год. 
 

* - модульні контрольні  роботи виконуються  за рахунок  практичних годин 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.  БАЗОВІ ПОНЯТТЯ, МЕТОДОЛОГІЯ, МЕТОДИ 
ТА ШЛЯХИ НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ 

 
ВСТУП.  
Лекція 1. Короткий нарис з історії науки – 2 години. 
План лекції 
 Наука в період античності та середньовіччя. 
 Наукова революція. 
 Наука в Україні. 

 
Історія науки — це дослідження феномену науки в його історії. Наука, зо-

крема, являє собою сукупність емпіричних, теоретичних і практичних знань про 
навколишній світ, отриманих науковою спільнотою. Оскільки з одного боку на-
ука представляє об'єктивне знання, а з іншого — процес його отримання і вико-
ристання людьми, сумлінна історіографія науки повинна брати до уваги не тіль-
ки історію думки, а й історію розвитку суспільства в цілому.  

Вивчення історії сучасної науки спирається на безліч збережених оригіна-
льних або перевиданих текстів. Однак самі слова  «наука»  і  «учений»  увійшли 
у вжиток лише в XVIII—XX століттях, а до цього натуралісти  називали  своє 
заняття «натуральною філософією». 

Хоч емпіричні дослідження відомі ще з античних часів (наприклад, робо-
ти Арістотеля і Теофраста), а науковий метод був у своїх основах розроблений в 
Середні століття (наприклад, у Ібн ал-Хайсама, Аль-Біруні або Роджера Бекона), 
початок сучасної науки сходить до Нового часу, періоду, що зветься 
індустріальною революцією, що сталася в XVI—XVII століттях у Західній Єв-
ропі. 

Науковий метод вважається таким істотним для сучасної науки, що багато 
вчених і філософів вважають роботи, зроблені до наукової революції, «преднау-
ковими». Тому історики науки нерідко дають науці ширше визначення, ніж 
прийнято в наш час, щоб включати в свої дослідження період античності та 
середньовіччя. 

Наука виникла з практичних потреб людей, пов'язаних з розвитком 
землеробства, будівельної техніки, мореплавства, ремесел. Вже в античну епо-
ху: 
 складаються перші теоретичні системи знання в галузі геометрії, механіки, 

астрономії (Евклід, Архімед, Птолемей); 
 розвивається натурфілософська концепція атомізму (Демокріт, Епікур); 
 робляться спроби аналізу закономірностей суспільства і мислення 

(Арістотель, Платон, Геродот). 
Наукова революція. Виникнення капіталізму, розвиток  промисловості й 

торгівлі, мореплавства і військової техніки стимулювали бурхливе зростання 
науки вже в епоху Відродження. Наука пориває з теологією, сприяючи утвер-
дженню матеріалістичних ідей (Джордано Бруно, Леонардо да Вінчі, Френсіс 
Бекон). Великого поширення набуває експериментальне вивчення природи, об-
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ґрунтування якого мало революційне значення для науки. Справжній переворот 
відбувається в астрономії (Микола Коперник, Галілео Галілей). 

У XVII – XVIII століттях створюються класична механіка, 
диференціальне й інтегральне числення, аналітична геометрія, хімічна атоміс-
тика, система класифікації рослин і тварин, стверджується принцип збереження 
матерії і руху (Ісаак Ньютон, Г.В. Лейбніц, Рене Декарт, Джон Дальтон, Карл 
Лінней, М.В. Ломоносов та ін.). В цей же час відбувається дальше оформлення 
науки як соціального інституту, створюються перші європейські академії, нау-
кові товариства, починається видання наукової періодичної літератури. 

Промислова революція. У зв'язку з промисловим переворотом кінця XVIII 
століття почався новий етап у розвитку науки. В XIX столітті виникли нові фі-
зичні дисципліни (термодинаміка, класична електродинаміка), створюються 
еволюційне вчення і клітинна теорія в біології, формулюється закон збереження 
і перетворення енергії, розвиваються нові концепції в астрономії і математиці 
(Дж.К. Максвелл, М. Фарадей, Ж.Б. Ламарк, Ч. Дарвін, Т. Шванн, М. Шлейден 
та ін.).  

Наука в Росії. У кінці XVIII – XIX століть плеяда видатних учених пра-
цювала в Росії (О.М. Бутлеров, П.М. Лебедєв, М.І. Лобачевський, 
Д.І. Менделєєв, О.С. Попов, К.А. Тімірязєв, О.Г. Столєтов, К.Е. Ціолковський та 
інші). 

Наука в СРСР. З часу створення СРСР був розроблений план науково-
технічних робіт, який по суті став програмним документом розвитку радянської 
науки, який планувався в загальнодержавних масштабах. На науковій основі 
здійснювалось планове господарство і перетворення суспільних відносин. СРСР 
давав близько 1/3 наукової продукції всього світу. В країні працювало 1,5 млн 
наукових працівників, більш ніж де у світі. Радянська наука завдячує своєму 
розвитку таким вченим, як В.І. Вернадський, С.І. Вавилов, О.О. Богомолець, 
Д.К. Заболотний,М.Д. Зелінський,О.П. Карпінський, В.Л. Комаров, І.В. Кур-
чатов, С.П. Корольов, І.П. Павлов, Є.О. Патон, В.І. Липський, П.І. Кравчук, 
Д.М. Прянинников, М.М. Покровський, Б.Д. Греков, М.В. Келдиш, Л.Д. Ландау 
та ін. 

Радянська наука, що ґрунтувалась на діалектико-матеріалістичній методо-
логії, посідає важливе місце в історичному розвитку людства. У космосі слідом 
за польотом першого у світі супутника Землі і першого у світі космічного 
польоту людини, здійсненого Ю.О. Гагаріним, почали працювати штучні супут-
ники, станції з космонавтами на борту, розроблялися шляхи мирного викорис-
тання термоядерної енергії. Радянська наука зробила значний внесок в дослі-
дженні галактик, становленні зоряної космології, в розвиток проблем квантової 
оптики, фізику напівпровідників та в інших напрямах. На рахунку радянських 
учених кількасот відкриттів, понад 1 млн. винаходів, десятки тисяч патентів. 

У систему єдиної радянської науки входила Академія наук СРСР, респуб-
ліканські Академії наук, філіали, центри, відділення АН СРСР, вищі навчальні 
заклади, дослідницькі центри Академії медичних наук СРСР, Академії педагогі-
чних наук СРСР, Всесоюзної академії сільськогосподарських наук, галузеві на-
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уково-дослідні інститути, науково-виробничі об'єднання й лабораторії в проми-
словості. 

Діалектико-матеріалізм. Подальшого розвитку в XIX столітті набули й 
суспільні науки. Соціалісти-утопісти закликали до заміни капіталістичного сус-
пільства соціалістичним. Класики політичної економії заклали основи трудової 
теорії вартості. Праці в галузі діалектики й матеріалізму була видатним досяг-
ненням філософської думки. Закономірним наслідком революційної класової 
боротьби трудящих стало виникнення марксизму Карла Маркса і Фрідріха Ен-
гельса. 

XX століття. На рубежі XIX – XX століть великі зміни в науковій карти-
ні світу і ряд нових відкриттів у фізиці (електрон, рентгенівське випромінюван-
ня, радіоактивність тощо) призводять до кризи класичного природознавства і 
насамперед його механістичної методології. У XX значних успіхів досягли ма-
тематика і фізика, виникли такі галузі технічних наук, як радіотехніка, 
електроніка. З'явилась кібернетика, яка збільшує свій вплив на подальший роз-
виток науки і техніки. Успіхи фізики і хімії сприяють глибшому вивченню біо-
логічних процесів у клітинах, що стимулює розвиток сільськогосподарських і 
медичних наук. Відбувається тісне зближення науки з виробництвом, зростають 
і зміцнюються її зв'язки з суспільним життям. Сучасна наука становить важливу 
складову частину науково-технічної революції. 

У 1979 році було встановлено професійне свято наукових працівників – 
День науки, кожна третя неділя квітня. 

Наука в Україні. З першої половини XVIII століття починається піднесен-
ня науки й в Україні (Ф. Прокопович, Г.С. Сковорода), працює Київська акаде-
мія. У XIX столітті визнаними науковими центрами стали Харківський і 
Київський університети та Новоросійський університет в Одесі, де успішно 
працювали видатні російські вчені І.М. Сєченов, І. І. Мечников, М.І. Пирогов, 
О. О. Ковалевський, В.В. Докучаєв та інші, а також відомі українські вчені М.О. 
Максимович, В.О. Бец, О.С. Роговин, А.О. Потебня та інші. 

Наука в УРСР. Вчені Української Радянської Соціалістичної Республіки 
внесли вагомий вклад у скарбницю світової науки. Багато їхніх розробок стали 
основою створення нових галузей промисловості, прогресивних технологій, ма-
теріалів, машин і механізмів. У республіці працювало 200 тис. наукових праців-
ників, у тому числі 62 тис. докторів і кандидатів наук. В УРСР налічувалось 150 
вузів, в яких працювало 1,4 тис. професорів і докторів наук, близько 16 тис. 
доцентів і кандидатів наук. Великий загін учених працював у Південному відді-
ленні Всесоюзної Академії сільськогосподарських наук імені В.І. Леніна. Най-
більшим науковим центром УРСР була Академія наук Української PCP – 81 
тис. співробітників, у тому числі 14 тис. наукових працівників, серед яких понад 
1000 докторів і 7000 кандидатів наук, 300 академіків і членів-кореспондентів 
АН УРСР. 

Результати фундаментальних досліджень дали змогу пояснити ряд явищ 
при поділі атомних ядер, створити принципово нові стани речовини з наперед 
заданими властивостями, розшифрувати структуру складних хімічних речовин, 
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створити наукові передумови управління спадковістю й мінливістю живих ор-
ганізмів. Підтвердженням високої якості цих технологій є продаж ліцензій про-
мислово розвинутим країнам. 

Історія НАН України 
27 листопада 1918 р. відбулися установчі Загальні збори Української ака-

демії наук, на яких першим президентом Академії було обрано видатного вче-
ного-геолога і геохіміка зі світовим ім'ям В. І. Вернадського. Протягом 
багаторічної історії президентами Академії обиралися М. П. Василенко (1921-
1922 рр.), О. І. Левицький (1922 р.), В. І. Липський (1922-1928 рр.), 
Д. К. Заболотний (1928-1929 рр.), О. О. Богомолець (1930-1946 рр.), 
О. В. Палладін (1946-1962 рр.). З 1962 року на чолі Академії – Б. Є. Патон. 

Назва Академії зазнавала змін чотири рази. У 1918-1921 рр. вона 
іменувалася Українська академія наук (УАН), з 1921 по 1936 р. – Всеукраїнська 
академія наук (ВУАН), у 1936-1991 рр. – Академія наук Української РСР, з 1991 
по 1993 р. – Академія наук України, а з 1994 р. – Національна академія наук 
України. 

Українська академія наук була найстарішою з республіканських академій 
за часів існування СРСР. У перший рік своєї діяльності вона складалася з трьох 
наукових відділів – історико-філологічного, фізико-математичного і соціальних 
наук, які охоплювали 3 інститути, 15 комісій і національну бібліотеку. Тепер у 
НАН України є 3 секції, 14 відділень, близько 170 інститутів та інших наукових 
установ, у яких працює понад 19 тисяч науковців. 

В Академії сформувалося чимало наукових шкіл. Їх засновниками були 
видатні вчені-математики Д.О. Граве, М.М. Крилов, М.М. Боголюбов, 
Ю.О. Митропольський, механіки С.П.Тимошенко, О.М. Динник, 
М.О. Лаврентьєв, Г.С. Писаренко, фізики К.Д. Синельников, Л.В. Шубников, 
В.Є. Лашкарьов, О.І. Ахієзер, О.С. Давидов, А.Ф. Прихотько, О.Я. Усиков, ас-
трономи О.Я. Орлов, М.П. Барабашов, Є.П. Федоров, С.Я. Брауде, геологи П.А. 
Тутковський, М.П. Семененко, Я.М. Белєвцев, Е.В. Соботович матеріалознавці 
І.М. Францевич, В.І. Трефілов, хіміки Л.В. Писаржевський, О.І. Бродський, А.В. 
Думанський, біологи і медики Д.К. Заболотний, О.О. Богомолець, В.П. Філатов, 
М.Г. Холодний, І.І. Шмальгаузен, М.М. Амосов. У всьому світі відомі 
українські школи електрозварювання Є.О. Патона і кібернетики В.М. Глушкова. 
Набули широкого визнання економічні й гуманітарні школи, які очолювали 
економісти М.В. Птуха і К.Г. Воблий, історики М.С. Грушевський і Д.І. Явор-
ницький, правознавець В.М. Корецький, філософ В.І. Шинкарук, сходознавець 
А.Ю. Кримський, мовознавці Л.А. Булаховський, І.К. Білодід, В.М. Русанівсь-
кий, літературознавці С.О. Єфремов і О.І. Білецький. 
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ТЕМА 1. Організація і структура наукових досліджень (18 год.). 
Лекція 2. Базові поняття – 2 години. 
План лекції:  
 Основні поняття. 
 Етапи наукового пізнання. 
 Експеримент та його види. 
    

Основні поняття 
Наука – форма інтелектуальної діяльності людей, скерована на отримання 

істинних знань про світ (природу, суспільство, мислення), на відкриття об'єкти-
вних законів світу і передбачення тенденцій його розвитку. 

Наука – це процес творчої діяльності з отримання нового знання, і резуль-
тат цієї діяльності у вигляді цілісної системи знань, сформульованих на основі 
певних принципів. Наука – система знань про закономірності розвитку природи, 
суспільства і мислення. 

Основне завдання науки – виявлення об'єктивних законів дійсності, а її го-
ловна тема – істинне знання. Критеріями науковості, які відрізняють науку від 
інших форм пізнання є: 
• об'єктивність  
• системність,  
• практична націленість,  
• орієнтація на передбачення,  
• сувора доказовість,  
• обґрунтованість і достовірність результатів 

Наука розвивається за допомогою загальної методології і спеціальних 
методів: 
• кількісний і якісний аналіз,  
• класифікація,  
• вимірювання,  
• формалізація,  
• моделювання,  
• порівняльно-історичний метод та інше.  

Загальним методом сучасного науково-теоретичного мислення є матеріа-
лістична діалектика. Стимулюючою, рушійною силою науки виступають мате-
ріальне і духовне виробництво. Єдність теорії і практики, науки і виробництва – 
найважливіша закономірність розвитку наукового пізнання. 

Науковому знанню властиві: 
• методологічна усвідомленість і системність, 
• об'єктивність розгляду і його детермінованість, 
• доказовість істинності всіх положень, 
• спирання на факти, результати вірогідних, емпіричних досліджень.  

Критерієм істини в науці виступає суспільна практика в усіх її формах і 
компонентах (експеримент, виробнича і соціальна діяльність, внутрішній досвід 
пізнання тощо). 
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Наука – це поступовий процес розширення області відомого людству, від-
сування границь невідомого. В основі науки лежить наукове дослідження, ме-
тою якого є отримання наукового знання.  

Наукове знання відрізняється тим, що воно здобуте за процедурою, що 
отримала назву наукового методу. Ця процедура включає в себе: 
• спостереження,  
• експеримент зі строгими вимірюваннями,  
• аналіз результатів,  
• розробку гіпотез, теорій,  
• формулювання законів із обов'язковою вимогою повторюваності результату і 

ретельної перевірки.  
Наукове дослідження – це процес вивчення певного об'єкта (предмета або 

явища) з метою встановлення закономірностей його виникнення, розвитку і пе-
ретворення в інтересах раціонального використання у практичній діяльності 
людей. У методології наукових досліджень розрізняють поняття «об'єкт» і 
«предмет» пізнання.  
• Об'єктом пізнання прийнято називати те, на що спрямована пізнавальна дія-

льність дослідника, а предметом пізнання – досліджувані з певною метою 
властивості, ставлення до об'єкта.  

• Об'єктом наукового дослідження є навколишній матеріальний світ, та форми 
його відображення у свідомості людей, які існують незалежно від нашої сві-
домості, відбираються відповідно до мети дослідження.  

Результати наукових досліджень публікуються в науковій літературі, й, 
зазвичай, така публікація вимагає рецензування, тобто перевірки правильності 
процедури й висновків іншими науковцями, фахівцями з даної області дослі-
джень. Будь-які висновки досліджень і теорії можуть бути відкинуті, якщо з'яв-
ляються нові факти, що їх заперечують. 

Наукові дослідження прийнято поділяти на: 
• фундаментальні (пізнання законів, що управляють поведінкою і взаємодією 

базисних структур природи, суспільства і мислення),  
• прикладні (застосування результатів фундаментальних досліджень для роз-

в'язання пізнавальних і соціально-практичних проблем).  
 

Етапи наукового пізнання 
• Інтуїтивний – зв'язки між об'єктами, що пізнаються, вивчаються стихійно, а 

закони, що ними управляють, – невідомі. 
• Емпіричний – на основі емпіричних даних пізнаються закони, що управляють 

процесами, закладаються наукові основи знань. 
• Теоретичний – вивчення об'єкта починається з постановки аксіоматичних 

припущень, які потім перевіряються дедуктивним методом. 
Шляхи наукового пізнання: 
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Об'єкт – філософська категорія, що позначає будь-яку дійсну або уявну 

реальність, яка розглядається, як щось зовнішнє у відношенні до людини і стає 
предметом теоретичної і практичної її діяльності. 

Об'єкт, незалежно від своєї природи, завжди ставиться в опозиції до 
суб'єкта. 

Об'єкт – складова пізнавального процесу, що характеризується як взаємо-
дія об'єкта з суб'єктом. В залежності від взаємодії і способу констиціювання 
розрізняють різні види об'єкта. 

Класифікація об'єктів: 
• За способом побудови: 

Матеріальні – незалежні від суб'єкта об'єкти. (напр. природні тіла); ідеалі-
зовані – реально існуючі об'єкти, створені внаслідок реконструкції сукупних ха-
рактеристик ряду інших об'єктів. 
• За способом виокремлення та подання в системі знання: 

- емпіричний – сконструйований засобами чуттєвого споглядання та зафік-
сований в безпосередньому досвіді; 

- теоретичний – сконструйований засобами теоретичного мислення, шля-
хом синтезу загальних властивостей. 
Предмет – поняття, що позначає певну цілісність, виділену із світу 

об'єктів у процесі практичної та духовної діяльності. У менш строгому значенні 
ототожнюється з поняттям об'єкта або речі. 

Сутність – внутрішній зміст предмета, яка виражається у єдності усіх йо-
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го різноманітних властивостей та відносин. 
Явище – те чи інше виявлення предмета, зовнішньої форми його існуван-

ня. 
Процес (лат. processus – рух) – (рос. процесс, англ. process, нім. Prozess m, 

Vorgang m): 
• Послідовна зміна предметів і явищ, що відбувається закономірним порядком.  
• Сукупність ряду послідовних дій, спрямованих на досягнення певного ре-

зультату.  
• Процес – послідовна зміна станів об'єкту в часі. 

Об'єкт і предмет наукового дослідження: 
• Об'єкт дослідження – це процес або явище, що породжує проблемну ситуа-

цію й обране для вивчення. 
• Предмет дослідження міститься в межах об'єкта та, за правило, складає його 

матеріальну частину. 
Крите́рій (від лат. critērium, яке зводиться до грец. χριτήριον – здатність 

розрізнення; засіб судження, мірило, пов'язаного з грец. χρινω – розділяю, розрі-
зняю) – мірило, вимоги, випробування для визначення або оцінки людини, 
предмета, явища; ознака, взята за основу класифікації. 

Критерій істини – мірило достовірності знань, їхньої відповідності об'єк-
тивній дійсності. Критерієм істини є суспільно-історична практика людей. 

 
Експеримент та його види 
Експериме́нт (рос. эксперимент, англ. experiment, нім. Experiment n, Test 

m, Versuch m): 
• Спроба, дослід, які потребують підтвердження чи спростування.  
• Форма пізнання об'єктивної дійсності, один з основних методів наукового 

дослідження, в якому вивчення явищ відбувається в доцільно вибраних або 
штучно створених умовах, що забезпечують появу тих процесів, спостере-
ження яких необхідне для встановлення закономірних зв'язків між явищами.  
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Лекція 3. Структура наукового дослідження – 2 години. 
План лекції:  
 Поняття наукового напряму, наукової проблеми та наукового завдання. 
 Постановка та послідовність вирішення наукових завдань. 

 
Поняття наукового напряму, наукової проблеми та наукового за-

вдання 
Основи наукового світогляду сформувалися в період, що передує появі 

природничих наук. Цьому сприяла популярність грецької філософії, яка була б 
неможлива без специфічного механізму функціонування середньовічної філо-
софії. Церковна схоластика стала прообразом наукової діяльності, першої "па-
радигмою", дослідницькою програмою, правда діє в рамках дуже своєрідної те-
орії.  

Найбільш глибоко і детально проблема обгрунтування знання стала роз-
роблятися з появою природничих наук, оскільки заявленою метою діяльності 
вчених спочатку був пошук об'єктивної істини про навколишній світ. 

Проблема наукового пізнання включає в себе два аспекти: визначення 
джерела знань та визначення істинності знань.  

Усі спроби визначити джерело людських знань можна розділити на два 
напрями. Перший можна визначити, як підхід «зсередини», оскільки передбача-
ється, що всі вихідні передумови істинного знання знаходяться всередині люди-
ни. При цьому не важливо, виявляються вони у вигляді божественного осяяння, 
спілкування зі «світом ідей» або є вродженими, головне, що для їх отримання 
немає необхідності в зовнішній діяльності, тільки у внутрішній духовній роботі 
(раціональному міркуванні, самоаналізі, медитації або молитви).  

Другий напрямок пошуків джерела знання – «зовнішнє». Пізнання люди-
ною реальності йде виключно через почуття, переживання. З появою природни-
чих наук такий підхід отримує нове звучання.  

Наразі всеохоплюючої концепції обгрунтування істинності знань поки не 
існує. Ясно, що така концепція, якщо вона з'явиться, повинна розглядати як об'-
єктивну реальність не тільки оточуючий нас світ речей, але і наші переконання. 
А ось питання про те, чи можна обгрунтувати істинність світогляду, доводиться 
залишити відкритим. 

В наукових дослідженнях розрізняють наукові напрямки, проблеми і те-
ми. 

Під науковим напрямком розуміють сферу наукових досліджень науково-
го колективу, роботи якого присвячені розв’язанню крупних фундаментальних 
теоретико-експериментальних задач у визначеній галузі науки. Успішні резуль-
тати наукової роботи, її ефективність залежать від того, наскільки вдало обґрун-
товано науковий напрям. 

Структурними одиницями напрямку є комплексні програми, теми і пи-
тання. Комплексна програма включає в себе декілька програм. 

Наукова проблема – (від грец. problema – задача, завдання) – це сукуп-
ність нових діалектичне складних теоретичних або практичних питань, які су-
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перечать існуючим знанням або прикладним методам у цій науці і потребують 
вирішення за допомогою наукових досліджень.  

Проблема змушує суспільство вчитися, розвивати знання, експерименту-
вати і спостерігати. Наука починається з проблем, а не з спостережень, хоча 
спостереження можуть породити проблему.  

Коли дослідник приступає до наукового дослідження, він вже має деяке 
уявлення, концепцію того, що він збирається вивчати. Різні дослідники мають 
можливість виходити з різних концепцій, чиїхось або своїх особистих. 
Ю.К. Бабанський з цього приводу пише, що наукове дослідження починається з 
аналізу теорії і практики вирішення тієї чи іншої проблеми, відображених у на-
уковій літературі. 

«Правильне формулювання завдання – це проблема не менш складна, ніж 
саме рішення завдання й не треба сподіватися, що хтось інший цілком зробить 
це за вас» це вислів належить Н.С. Бахвалову. 

Усвідомлене завдання, що стоїть перед вченим, завжди є вирішення пев-
ної проблеми за допомогою побудови теорії, яка вирішує цю проблему шляхом, 
наприклад, пояснення несподіваних або раніше не пояснених спостережень. Ра-
зом з тим кожна цікава нова теорія породжує нові проблеми –проблеми узго-
дження її з наявними теоріями, проблеми, пов'язані з проведенням нових і рані-
ше не мислимих перевірок спостереженням. І її плідність оцінюється головним 
чином за тими новими проблемами, які вона породжує. Найбільш вагомий вне-
сок у зростання наукового знання, який може зробити теорія, складається з но-
вих, породжуваних нею проблем. Саме тому ми розуміємо науку і зростання 
знання як те, що завжди починається з проблем і завжди закінчується пробле-
мами – проблемами зростаючої глибини – і характеризується зростаючою здат-
ністю до висування нових проблем. 

Проблемою переважно називається питання, що не має однозначного рі-
шення (ступінь невизначеності). Невизначеністю проблема відрізняється від за-
вдання. Сукупність можливих питань взаємопов'язаних об'єктом розгляду нази-
вається проблематикою.  

Якщо проблема позначена і сформульована у вигляді ідеї, концепції, то це 
значить, що можна приступати до постановки задачі щодо її вирішення.  
Наукова проблема – це усвідомлення, формулювання концепції про незнання.  
Постановка проблеми – початок будь-якого дослідження. 

Процес будь-якого пізнання починається з постановки проблеми як вихід-
ного пункту спрямованої наукової діяльності. В науці проблемна ситуація має 
місце тоді, коли новий емпіричний матеріал не вкладається в рамки існуючої 
теорії або коли випереджаючий розвиток теорії починає стримуватися недоста-
чею дослідних даних. В обох випадках свідомість того, що саме є невідомим і 
що необхідно дослідити, дозволяє сформувати проблему, визначає напрямок те-
оретичного і експериментального пошуку. В якості об’єкта дослідження виби-
рається не будь-який об’єкт, а тільки той, вивчення якого є реальним на даному 
етапі розвитку людського суспільства. Для постановки наукової проблеми вима-
гається з’ясувати її актуальність (важливість), обгрунтувати можливість її роз-
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ширення при існуючому рівні знань в даній галузі, а також встановити очікува-
ну ефективність (користь) за прийнятим критерієм (частіше всього соціально-
економічним). 

Критеріями наукової проблеми є об’єктивність (виникнення проблеми по-
винне бути продиктоване об'єктивними чинниками) та значущість (проблема 
повинна мати теоретичне або прикладне значення для науки). 

Проблема повинна містити визначеність, послідовність і не суперечити 
економічним законам, що сприяє використанню їх в якості істини для подаль-
шого пізнання дійсності, вивчення і вирішення проблеми. Важливою умовою 
істинності проблеми є також властивість її доведення, яка виражається у форма-
льній логіці законом достатнього обґрунтування. 

Вибір проблеми дослідження обґрунтовується насамперед її актуальністю, 
тобто наскільки обране дослідження сприятиме розвитку виконання програм 
економічного і соціального розвитку суспільства. 

 Важливою умовою істинності проблеми є також властивість її доведення 
(доказовості). Ця властивість виражається у формальній логіці законом достат-
нього обґрунтування, суть якого полягає у тому, що у процесі дослідження до-
стовірними вважають лише ті твердження, відносно істинності яких наведено 
обґрунтовані докази. Проблема, істинність якої не просто стверджується, а й 
указуються при цьому підстави її вирішення, вважається доведеною.  

Оскільки наукова проблема являє собою сукупність складних теоретич-
них або практичних питань, то в процесі наукового дослідження або визначення 
їх параметрів, проблеми поділяють на складові компоненти – теми. 

 
Постановка та послідовність вирішення наукових завдань 
Проблема складається із декількох тем. Тема – це наукова задача, яка охо-

плює визначену область наукового дослідження, вона базується на багатьох пи-
таннях, котрі досліджуються. Під науковим питанням розуміють більш дрібні 
наукові задачі, які відносяться до більш конкретної області наукового дослі-
дження. 

Результати розв’язку цих задач мають не тільки теоретичне, але й практи-
чне значення, оскільки тільки в результаті порівняння можна визначити очіку-
ваний економічний ефект. 

Тема (від грец. thema – основна думка, завдання, положення, яке необхід-
но розвинути) – частина наукової проблеми, яка охоплює одне або кілька питань 
дослідження. 

Дослідник обирає тему наукової роботи, виходячи із мети дослідної робо-
ти, яка повинна передбачати розробку нових концепцій або напрямків розвитку 
даної науки, вдосконалення існуючої методології або розробки нових методик 
(рекомендацій) по окремих розділах науки. 

Теми наукових досліджень формуються у межах проблем конкретної нау-
ки, які поділяються на теоретичні, методологічні і організаційні. 

Теоретичні – передбачають дослідження окремих концепцій теорії певної 
науки, що стосуються її наукових законів, розробки аксіоматичних знань. 
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Методологічні – стосуються методів певної науки, що застосовуються в 
процесі вивчення її об’єктів. 

Організаційні – включають організацію досліджень з певної науки і засто-
сування її результатів у практичній діяльності. 

Обґрунтування вибору теми дослідження визначається за наступними 
критеріями: народногосподарською ефективністю, відповідністю профілю уста-
нови, забезпеченням фінансування та впровадження результатів. 

При розробці теми, або питання висувається конкретна задача в дослі-
дженні – визначення закономірностей просторово-часової зміни предмета до-
слідження, розробка нового матеріалу, конструкції, прогресивної технології то-
що. 

Розв’язок проблеми ставить більш загальну задачу – зробити відкриття, 
розв’язати комплекс наукових задач, забезпечити прискорення теоретичних 
розробок і процесу суспільного виробництва. 

Вибір проблеми або теми є важкою і відповідальною задачею, яка склада-
ється з багатьох етапів. 

Перший етап – формулювання проблеми. На основі аналізу протиріч до-
сліджуваного напрямку формулюють основне питання-проблему і визначають в 
загальних рисах очікуваний результат. 

Другий етап – розробка структури проблеми. Виділяють теми, підтеми, 
питання. Композиція цих компонентів повинна складати стрижень проблеми. 
По кожній темі визначають орієнтовно область дослідження. 

Третій етап – визначення актуальності проблеми тобто цінності її на да-
ному етапі для науки і техніки.  

Після цього остаточно складають структуру проблеми і позначають умов-
ним кодом теми, підтеми, питання. 

Вибору теми дослідження сприяє: 
 ознайомлення з новітніми результатами в суміжних областях науки і техніки; 
 розробка нових методів дослідження, принципів структурування, технологіч-

них процесів, тощо; 
 переосмислення та перегляд попередніх наукових відкриттів за допомогою 

нових методів, з інших теоретичних позицій, залучаючи нові фактори; 
 розробка питань в пошуковому плані; 
 всебічний аналіз і узагальнення матеріалів досліджень, які вже зроблені; 
 перегляд каталогів виконаних наукових робіт і захищених дисертацій. 

Нові наукові відкриття виникають часто на стиках різноманітних областей 
знань, в суміжних областях наук. 

Поштовхом до відкриття може бути застосування в одній області знання 
методів, які використовувалися раніше в іншій. 

Багато нових ідей виникає тоді, коли інформація приводить до переоці-
нювання старого. У виняткових випадках нові ідеї можуть з’являтися і без поді-
бної переоцінки. Прикладом такого випадку є створення теорії відносності Ей-
нштейна, який не робив експериментів, не збирав нову інформацію. Єдине, що 
він зробив – по-новому виконав інтерпретацію всієї інформації, яку раніше було 
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підготовлено під ньютонівську концепцію. Експерименти, які підтвердили тео-
рію Ейнштейна, були проведені пізніше. 

Досвід багатьох поколінь дозволив виробити певну схему. Вона включає 
вибір теми і обґрунтування її актуальності, поставлення задачі і висунення 
робочої гіпотези, вибір методу і розробка плану, тобто дослідження, обговорен-
ня і аналіз отриманих результатів, формулювання висновків. 

При виборі теми необхідно за літературними джерелами вивчити ступінь і 
рівень розробки дослідження, яке проектується, узагальнити передовий досвід 
підприємств і об’єднань. Важливо ознайомитися також з планами науково-
дослідних установ, які розробляють аналогічні теми, при можливості вивчити їх 
звіти за виконаними науково-дослідними роботами. 

Початківцю досліднику слід вибирати більш вузьку тему, не втрачаючи, 
однак, зв’язку із загальною науковою проблемою, до якої вона входить. Чим 
більше висловлює дослідник критичних зауважень до теми роботи, вносить 
пропозиції щодо напрямів удосконалення економічної роботи, тим більшою є 
впевненість в успішному її виконанні. 

При вивченні стану наукових розробок із запропонованої теми досліджень 
необхідно провести групування добутих знань: 
 знання, які здобули загальне визнання наукою і застосовуються на практиці;  
 дискусійні питання, недостатньо розроблені і які потребують наукового об-

ґрунтування;  
 питання, які виникають при постановці і є у літературних джерелах, запропо-

новані практикою, або які виникають у виконавців на стадії вибору теми.  
Отже, на стадії обґрунтування теми дослідження вивчаються всі критерії 

вибору, після чого приймається рішення про включення теми до плану науково-
дослідницьких робіт цього закладу. 

 
Лекція 4. Огляд літератури – 2 години. 
План лекції:  
 Бібліотечні каталоги 
 Реферативнi журнали i бази даних 
 Пошук патентноi інформації 
 Пошук iнформацiї за допомогою мереж 
 Критичний аналіз та узагальнення літературних даних 
 

Починаючи роботу над науковим завданням, потрібно якомога ширше 
ознайомитися з літературою з даного питання. Основна література на початку 
роботи рекомендується науковим керівником. Вона допоможе охопити коло тих 
питань, з якими доведеться працювати. Цієї літератури достатньо лише на поча-
тковій стадії роботи. У процесі ознайомлення зі змістом досліджуваної пробле-
ми виникають питання, які недостатньо або зовсім не висвiтленi у рекомендова-
ній лiтературi. Крiм того, темпи наукових дослiджень зараз настiльки великi, що 
потрiбна iнформацiя може бути опублiкована за час виконаня дослiджень на те-
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му дипломноi роботи. Тому перше, на що варто звернути увагу – це знаходжен-
ням джерел, що мiстять необхiднi вiдомостi. 

У Києвi є низка бiблiотек з великим фондом лiтератури природничого на-
пряму. Це, передусім, Нацiональна бiблiотека України iм. В.І.Вернадського 
(НБУВ) та державна науково-технiчна бiблiотека України. Крiм того, бiблiотеки 
бiльш вузького профiлю є при всiх великих наукових органiзацiях, iнститутах 
Нацiональної Академiї наук України, галузевих iнститутах. Усi бiблiотеки ма-
ють мiжбiблiотечний абонемент (МБА) для одержання лiтератури, якої немає в 
данiй бiблiотецi. 

 
Бібліотечні каталоги 
Основними помiчниками при пошуках потрiбної лiтератури в бiблiотеках 

є бiблiотечнi каталоги. Основнi види каталогiв – алфавiтний, систематичний, ка-
талог видань, що продовжуються (каталог перiодики). Головна мета каталогiв – 
забезпечити швидке одержання iнформацiї про наявнiсть у бiблiотецi лiтератури 
та максимально розширити коло пошуку лiтератури з потрiбного питання. У ка-
талозi є набори карток з короткою iнформацiсю про видання. 

Алфавiтний каталог. У цьому каталозi картки розташовано в алфавiтному 
порядку за прізвищем автора або за назвою книги, якщо вона є збірником само-
стійних статей. Алфавітним каталогом користуються тоді, коли відоме прозви-
ще автора, але немає точних даних про назву книги, рiк видання, видавництво, 
або у випадку, коли нас цікавить те, які ще книги є у автора. Цим каталогом ко-
ристуються для одержання iнформацiї про шифр книги для замовлення в 
бiблiотецi. 

Систематичний каталог. Інший можливий принцип розташування карток 
– за ознакою змісту книг, а також питань, яким вони присвяченi. Цей принцип 
реалiзується в систематичному каталозі, який групує лiтературу згiдно iснуючої 
системи знань. Тут можна одержати iнформацiю про те, якi саме книги є в 
бiблiотецi з певної тематики. Щоб користуватися цим каталогом потрiбно чiтко 
сформулювати питання, визначити предмет пошуку. У бiльшостi випадкiв знай-
ти потрiбний роздiл каталогу не складно. Але потрiбно завжди перевiряти 
кiлька варiантiв формулювань предмета пошуку. Це допоможе бiльш повному 
виявленню лiтератури з даного питання. 

Каталог періодики. Цей каталог в алфавiтному порядку мiстить назви пе-
ріодичних видань (рiзноманiтнi журнали, працi, вченi записки, бюлетнi тощо), 
якi є в бiблiотецi, та слугує одержанню iнформацii про наявнiсть в бiблiотецi 
потрiбного перiодичного видання, але не може бути використаним для пiдбору 
матерiалiв з конкретних питань. Водночас результати останнiх наукових до-
слiджень мiстяться саме в журнальних статтях та iнших перiодичних виданнях. 

 
Реферативнi журнали i бази даних 
Пошук iнформацiї за допомогою реферативних журналів. Пошук 

лiтератури у перiодичних виданнях має свої особливостi. Можливiсть прогляну-
ти статтi в усiх близьких за тематикою журналах важко реалiзувати через вели-
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кий обсяг роботи. Істотну допомогу в роботi над перiодичними виданнями, в 
тому числi важкодоступними, надають реферативнi журнали (РЖ). Однiєю з 
найважливiших функцiй РЖ є систематизацiя за тематикою усiх публiкацiй, 
розсiяних серед великої кiлькостi перiодичних видань. Інша функцiя РЖ – до-
помогти спецiалiстам у подоланнi мовного бар’єру при пошуку iнформацiї. 
Росiйськомовний РЖ ВIНIТI (м. Москва) обробляє первиннi матерiали на 65 
мовах бiльш нiж зі 130 країн та публiкує переклади заголовкiв, а також рефера-
ти росiйською мовою, вiдображаючи основнi результати та короткий змiст 
публiкацiй. Значною є роль РЖ в ознайомленнi спецiалiстiв з матерiалами кон-
гресiв та симпозiумiв, препринтами, депонованими рукописами тощо. 

Усi публiкацiї у РЖ мають свiй iндекс, який є нiби адресою для знахо-
дження потрiбного матерiалу. Шифр iндексу складається з цифр чергового но-
мера випуску журналу, лiтерного шифру випуску i порядкового номеру рефера-
ту (наприклад, 9Е 709). Iнколи за порядковим номером реферату ставиться 
лiтерний iндекс, який характеризує вид первинного джерела, а саме: К – книга, 
П – патент, ДЕП – депонований рукопис, Ж – журнал. Далi йде бiблiографiчний 
опис публiкацiї: прiзвище, iнiцiали автора, назва, мiсце i час публiкацiї, текст 
реферату. Змiст РЖ складається з назви роздiлiв, видiлених за тематикою 
публiкацiй, якi є в журналi. Структура реферативної частини РЖ визначається 
рубрикацiєю. Повнi списки рубрикацiй РЖ публiкуються, як правило, в перших 
номерах зведених томiв та окремих випускiв РЖ. Питання за спецiальнiстю «гі-
дрогеологія» вiдображенi переважно в РЖ «Геологія» та «Екологія». 

Допомогу у використаннi РЖ надають покажчики (iндекси) до них – авто-
рський, предметний. Авторськi покажчики виходять у виглядi окремих роздiлiв 
до кожного номеру, а також рiчнi. За своїм призначенням вони аналогiчнi до 
бiблiотечних алфавiтних каталогiв. У покажчику наведено прiзвища всiх ав-
торiв, чиї публiкацiї є в РЖ, в алфавiтному порядку. Якщо автор бере участь в 
кiлькох публiкацiях, його прiзвище супроводжусться посиланням на усi рефера-
ти. 

Хоча РЖ і дозволяє оперативно слiдкувати за великою кiлькiстю 
публiкацiй, але слiд мати на увазi, що реферат публiкується приблизно через 
пiвроку пiсля виходу оригiнальнот роботи. Тому доцiльно слiдкувати безпосе-
редньо за публiкацiями в журналах, якi друкують статтi потрiбного профiлю, та 
проглядати їх. 

Пошук iнформацiтi за допомогою баз даних. Редакцiї РЖ паралельно з 
виданням традицiйних журналiв з авторськими, предметними, патентними 
вказiвниками i покажчиками створюють бази даних (БД), якi вiдбивають всю 
тематику реферативного журналу. 

Росiйськомовний РЖ ВIНIТI генерує 260 баз даних, якi мiстять в собі 
бiблiографiчнi описи, реферати та ключовi слова наукових праць. БД розповсю-
джуються: 
- на магнiтних стрiчках, 
- на дискетах, 
- на магнiтооптичних дисках, 
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- на CD-ROM, 
- у виглядi електронного журналу на дискетах з пошуковим апаратом, який до-

зволяє спецiалiсту на ПЕОМ виконувати пошук за авторами, ключовими сло-
вами, джерелами, формувати власнi каталоги i бази даних. 

Значно бiльший обсяг реферативної iнформацiї мiстять реферативнi жур-
нали, якi видає Iнститут наукової iнформацiї США (ISI), серед яких головнi – це 
видання “Current Contents” та покажчик “Science Citation Index” (iндекс циту-
вання). 

РЖ “ Current Contents ” видається в паперовому виглядi, на дискетах, CD-
ROM, магнiтних стрiчках i мiстить реферати понад 6000 журналiв, якi видають-
ся у свiтi. Реферати розподiлено за 7 роздiлами (life sciences – науки про життя; 
agriculture, biology, and environmental sciences – сiльське господарство, бiологiя 
та навколишне середовище; physical, chemical and Earth scinces  – фiзичнi, 
хiмiчнi науки та науки про Землю; clinical medicine – клiнiчна медицина; en-
geneering, computing, and technology – iнженерна справа, розрахунки та техно-
логiї; social and behavioral sciences – науки про суспiльство та поведiнку; art and 
humanities – мистецтвознавство та гуманiтарнi науки) i 225 пiдроздiлiв. У БД, 
якi розповсюджуються на машинних носiях, може виконуватися пошук за клю-
човими словами, авторами. 

Iншим реферативним виданням ISI, яке дозволяс швидко отримати нео-
бхiдну iнформацiю, є БД «Science Citation Іndex» БД охоплює публiкацiї з таких 
галузей знань: науки про Землю, фiзика, хiмiя, математика, харчова промисло-
вость, сiльське гоподарство, технiка, технологiя, охорона навколишнього сере-
довища, клiнiчна медицина, прикладнi науки, будiвництво.  

БД, що виходять протягом календарного року, включають бiблiографiчнi 
описи публiкацiй i бiблiографiчних посилань, якi є в них, з понад 3600 найваж-
ливiших журналiв, 1400 книг та збiрникiв, якi видаються в усьому свiтi. Поси-
лання, що вказанi у цих публiкацiях, є засобом наукової комунiкацiї i дозволя-
ють простежити розвиток наукових напрямкiв, дають загальнi вiдомостi про на-
уковi проблеми, використовуються в наукометричних дослiдженнях при визна-
ченнi вагомостi окремих публiкацiй та рейтингу вчених. 

БД ISI мають зручний та простий iнтерфейс користувача. Пошук у БД ве-
деться за: ключовими словами, взятими з назви публiкацiй; прiзвищами авторiв 
публiкацiй; назвами перiодичних видань; прiзвищами авторiв, якi цитуються; 
адресами авторiв публiкацiй. Усi пошуковi поля супроводжуються словниками, 
що полегшує пошук необхiдної iнформацiї. Зокрема, пошук за ключовими сло-
вами, який є ключем для входу в тематичну галузь науки, можна використову-
вати для створення самостiйних тематичних (або галузевих) БД. 

Пошуковi ознаки можна комбiнувати і таким чином поглиблювати пошук, 
що є особливо цiнним для науковцiв. 

Компакт-диски в цiею базою даних, починаючи з 1986 року, є у наявностi 
в НБУВ. БД, яка розповсюджусться на компакт-дисках, мiстить реферати за 
один рiк. Видаються CD-ROM за 4 напрямками. Для студентів геологічного фа-
культету найбільший обсяг інформації може міститися в БД “Physical, Chemical 
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and Earth Sciences”. 
Загально-наукова реферативна iнформацiя може бути отримана за видан-

ням “Periodical Abstract Research,”, яке розповсюджусться на компакт-дисках. 
Це видання включає бiблiографiчнi вiдомостi та реферати з понад 1000 найваж-
ливiших перiодичних видань США та iнших кратн з усiх галузей знань, вклю-
чаючи природничі i комп’ютерні науки. 

Iнтерфейс користувача зручний i надає можливiсть здiйснювати пошук за 
ключовими словами, галузями, авторами, назвами фiрм та органiзацiй, жур-
налiв, географiчними назвами, продукцiею тощо, користуючись словниками. 
Здiйснюється контексний пошук по всiх полях одночасно. Виробник – Univer-
sity Micrifilms International (UMI), США. НБУВ мае компакт-диски за 1986-1999 
рр. Актуалiзацiя БД здiйснюється щомiсяця через Американський дiм. 

 
Пошук патентноi iнформацiї 
У РЖ “Current Contents” на вiдмiну вiд реферативних журналiв ВIНIТI не 

мiститься iнформацiя про патенти. Для отримання патентної iнформацiї нео-
бхiдно користуватися патентними базами даних. Росiйськомовнi патентнi БД 
видає Всеросiйський науково-дослiдний iнститут патентної iнформацiї (ВНдIПI, 
113035, Москва, Раушська наб., 4, тел.(095) 2311121, факс. (095) 2311121). 3 
1996 року ВIНIТI видає 4 комплекти компакт-дискiв. Рiчнi комплекти описiв 
патентiв Росiйської Федерацiт мiстять повнi описи патентiв за 1996 рiк. 
Перiодичнiсть випуску – 4 диски на рiк. ВНДIПI також має рiчнi комплекти CD-
ROM з описами патентiв за 1994 i 1995 рр. 

Рiчний комплект описiв заявок на видачу патентiв Росiйської Федерацiї 
мiстить повнi описи заявок за 1996 р. Перiодичнiсть випуску – 4 диски на рiк. 

Комплекти рефератiв i формул описiв винаходiв Росii мiстять: реферати 
описiв патентiв за 1994-1996 рр.; реферати i формули описiв заявок на патенти 
за 1996 р.; вiдомостi про змiни правового статусу винаходiв, перепоступцi прав, 
тощо. Перiодичнiсть випуску – 4 диски на рiк. Випускається з накопиченням 
пiдсумку: перший диск мiстить iнформацiю, опублiковану у 1994-1995 рр., а по-
дальшi диски поповнюються поточною iнформацiєю, яка публiкується пiзнiше. 

Комплект «Винаходи країн свiту» мiстить добiрки тематичних випускiв 
росiйськомовних рефератiв описiв винаходiв Великобританiї, Нiмеччини, США, 
Францiї, Швейцарiї i Японiї i (або) бiблiографiчної iнформацiї 18 iнших країн з 
заголовками росiйською мовою. Перiодичнiсть випуску – 4 диски на рiк з нако-
пиченням пiдсумку. 

Бiльш повна патентна iнформацiя може бути отримана в БД патентної 
iнформацiї, яка розповсюджуеться англiйською фiрмою Derwent Scientific and 
patent Infirmation (www.derwent.co.uk), а також Патентною бiблiотекою Велико-
британiї (www.hpo.hu/English/szt/cbibl.html). 

Усi зазначенi компакт-диски розповсюджуються разом з програмним за-
безпеченням, яке дозволяє здiйснювати пошук за такими дескрипторами, що ви-
свiтлюються на екранi компютера (або будь-яким їх комбiнацiям): ключовi сло-
ва, класифiкацiйнi iндекси, публiкацiйнi, прiоритетнi та заявочнi данi, автори, 
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заявники. Знайденi документи можуть бути переглянутi на екранi компютера зі 
збiльшенням фрагментiв креслень і з одержанням, якщо необхiдно, їх паперових 
копiй. 

 
Пошук iнформацiї за допомогою мереж 
Одним з шляхiв отримання необхiдної iнформацiї є пошук у вiддалених 

базах даних за допомогою компютерних мереж. 
Прикладом баз даних, якi створюються провiдними бiблiотеками с бази 

даних: 
- Бiблiотеки Конгресу США (www.lcweb.loc.gov/homepage/lchp.html); 
- Британськоi Бiблiотеки (фонд 18 мiльйонiв томiв) – www.bl.uk/; (серед баз 

даних цiєї бiблiотеки треба вiдзначити такi: Швидкiсна скринька з патентами 
(The Patent Juke-Box). The Patent Express Juke-Box мiстить понад 1 800 000 
поточних патентiв Британiї, США, а також угоди про патентне 
спiвробiтництво та Європейськi патенти; у 20 поєднаних CD-ROM-скриньках 
розмiщено офiси. У вiдповiдь на запит про копiю патентної iнформацiї, про-
грама викликає і друкує високоякiснi документи не бiльш нiж за двi хвилини, 
що дуже вигiдно для сучасної мiжнародної громади промисловцiв, до-
слiдникiв, яка до того ж швидко розвивається. Комп’ютерна мережа ОРАС 
Британськоi Бiблiотеки пропонує доступ до найбiльших каталогiв Британсь-
кої Бiблiотеки, включаючи сучаснi науковi, музичнi та гуманiтарнi картотеки 
та ретроспективний каталог документiв, багато з яких с ровесниками друку. 

Загальну iнформацiю про здiйснення доступу до бiблiотечних систем 
рiзних унiверситетiв свiту можна отримати за адресою: 

Anonimous FTP: 
Address: ftp.unt.edu 
Path: /pub/library/libraries.txt  
Однiєю з найбiльших бiблiотек свiту є Бiблiотека Конгресу США. Доступ 

до електронного каталогу бiблiотеки може здiйснюватися по мережi Інтернет. 
Крiм того електронний каталог Бiблiотеки Конгресу США видається на 

компакт-дисках у випусках: CDMARC Bibliographic, CDMARC Names, 
CDMARC Subjects. БД вмiщує понад 4 млн. назв книг, серiйних видань, карт, 
музичних i вiдеоматерiалiв за перiод з 1968 по 1994 рр. на 450 мовах. Компакт-
диски з цiєю базою даних, починаючи з випускiв 1969 року, є в наявностi в 
НБУВ. 

При користуваннi цими компакт-дисками основний пошук проводиться за 
БД CDMARC Bibliographic. БД CDMARC Names, CDMARC Subjects використо-
вуються як допомiжнi покажчики при складаннi та уточненнi пошукового при-
пису. Пошук у БД можна проводити за будь-якими елементами 
бiблiографiчного опису: автором, назвою, колективним автором, предметною 
рубрикою, ключовими словами, видавництвом, мовою, країною видання, ISBN, 
ISSN. Пошуковi ознаки можна комбiнувати, поглиблюючи та уточнюючи по-
шук. 

Детальна iнформацiя про бази даних, доступ до яких здiйснюється по ме-
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режi Інтернет, мiститься у виданнi “Internet Yellow Pages”. Воно видається у ви-
глядi довiдника i компакт-диска.  

Важливу роль у забезпеченнi науково-технiчною iнформацiєю вiдiграє 
STN International – The Scientific and Technical Information Networks. Ця мережа 
працює з 1977 року спiльно з iнформацiйним центром (FIZ) у Карлсруe (ФРН), 
Американським хiмiчним товариством (ACS), Японським iнформацiйним 
центром науки i технологiй (JICST). STN дозволяє вибрати необхiднi документи 
з наявних БД та отримати копiї цих документiв. Вона мiстить десятки баз даних 
в галузi природничих наук. Представництво STN Snternational в Украiнi має на-
зву International Information Center (“Dzerela Znan ХХI”). Иого адреса: 

252025, Київ, Р.О., Вох 169, STN mail 2355 К, тел.: (044) 245-4644, факс: 
(044) 245-4191. 

Наукова бiблiотека iменi М. Максимовича (Київський нацiональний 
унiверситет iменi Тараса Шенченка) вiдкрила з 2000 р. постiйний дроступ у ре-
жимi on-line до широкого доступу наукових журналiв з усього свiту в електро-
нному форматi: 
- видавництва Springer Verlag (бiля 400 назв повнотекстових наукових жур-

налiв http//link.springer.de; user name: nym969cu; password: etg836tt); 
- EIFL Direct пропонує понад 3000 повнотекстових електронних журналiв, га-

зет, бюлетнiв новин, близько 1300 брошур і довiдникiв 
(http//search.global.epnet.com Customer ID: s7090745; User_ID: s7090745; Pass-
word: password; Institution: Kiev Shevchenko University). 

Доступ до iнформацiйних ресурсiв НБУ iм. Вернадського можливий за 
адресою: www.nbuv.gov.ua. 

Iнформацiю про сайти деяких наукових журналiв можна знайти за адре-
сою: www.elibrary.ru, тут можуть бути як реферати наукових статей, так i їх по-
внi тексти. 

Нижче наведено Інтернет-адреси деяких реферативних служб: 
American Chemical Society. Chemical Abstrats Service – www.cas.org 
US National Library of Medicine – www.nlm.nih.gov/pubs/ 
IAEA (МАГАТЕ) –www.iaea.org/programmes 
Декiлька сотень Інтернет-адрес реферативних служб наведено у виданнi 

Берченко Н., Березовская И. Самоучитель по работе в INTERNET и каталог ре-
сурсов, Киев: Ирина, 1999, 478 с. 

 
Критичний аналіз та узагальнення літературних даних 
Для науковця процес роботи з літературними джерелами є безперервним і 

продовжується протягом усієї наукової діяльності. Найбільш активно збір літе-
ратурних даних ведеться на початку розроблення теми (наукового завдання). 

Після збору літературних даних необхідно їх проаналізувати та узагаль-
нити. Це здійснюється шляхом групування однорідних результатів та представ-
лення їх у табличному або графічному вигляді. 

Таблиця  – це перелік, зведення аналітичних даних або інших відомостей, 
розташованих у певному порядку за рядками та стовпцями. Як інструмент ко-
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мунікації, таблиця є формою узагальнення інформації в необмеженому числі рі-
зних соціальних або наукових контекстах. Вона забезпечує звичний спосіб до-
нести інформацію, яка в іншому випадку може не бути очевидною та легкозро-
зумілою. 

Таблиця складаєтсья з упорядкованого набору рядків та стовпців. Це є 
спрощений опис основного виду таблиць. Певні висновки з цього опису: 
 термін рядок має кілька часто вживаних синонімів (наприклад кортеж, век-

тор); 
 термін стовпець має кілька часто вживаних синонімів (наприклад поле, пара-

метр, властивість, атрибут); 
 зазвичай стовпець ідентифікується назвою; 
 назва стовпця може складатися з слова, фрази або числового індексу; 
 перетином рядка і стовпця є клітинка (комірка).  

Елементи таблиці можуть бути по-різному згруповані, сегментовані, або 
розташовані, і навіть вкладені рекурсивно. Крім того, таблиця може включа-
ти метадані, анотації, заголовок, колонтитул тощо. 

Приклад таблиці узагальнення літературних даних:  
 

Таблиця 1. Глобальна емісія хімічних елементів  
(за даними [1–4]) 

Емісія, тис.т×рік–1 
Елемент Природна Техногенна 

Співвідношення, 
разів 

Cd 0,1–3,9 5,6–37,7 9,7–56 
Cr 4,5–83 30,5–1310 6,8–16 
Cu 2,2–53,8 35,4–1403 16–26 
Hg 0,16–4,9 1,6–15 3,1–10 
Mn 51,5–582 516–2633 4,5–10 
Ni 2,9–56,8 55,7–494 8,7–19 
Pb 0,9–23,5 332–1039 44–369 
Zn 4,0–86 132–1954 23–33 
V 66,1–70 86–138 1,3–2,0 
As 1,1–23,5 18,8–111,6 4,7–17 
Se 0,4 3,8–76,5 9,5–191 
F 2,8–8,8 6,8 2,4 

Примітка: через рисочку наведено граничні величини 
 
1. Ермаков В.В. Биогеохимическая эволюция таксонов биосферы в условиях 

техногенеза // Техногенез и биогеохимическая эволюция таксонов био-
сферы / под ред. В.В. Ермакова. – М.: Наука, 2003. – С. 5-22. 

2. Hope V.K. A global biogeochemical budget for vanadium // Sci. Total Envi-
ronment. – 1994. – V. 141. – P. 1-10. 

3. Mukherjee A.B. Behavior of heavy metals and their remediation in metallofer-
rous soils // Metals Environment / Ed.: M.N.V. Prasad. N.-Y.-Basel: Marcel 
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Dekker Inc., 2001. – P 433-471. 
4. Pacyna J.M. Contribution of elements to the atmosphere from natural sources // 

Chemical climatology geomedical problems / Ed.: J. Lag. – Oslo: The Norweg. 
Ac. Sci. Let., 1992. – P. 91-104. 

 
Гра́фік або діаграма - це наочне зображення кількісної залежності різних 

явищ, процесів тощо. 
Приклад графіка, побудованого за даними таблиці 1. 
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Рис. 1. Техногенна емісія хімічних елементів (побудовано за даними [1—4]). 
 

Практична робота №1 (2 год.) 
Тема 

Збір матеріалів для літературного огляду (проводиться у бібліотеці) 
План 

1. Пошук інформації за бібліотечними каталогами. 
2. Пошук інформації за реферативними журналами (предметний та авторський 

вказівники) та базами даних. 
3. Пошук патентної інформації. 
4. Пошук інформації за допомогою мереж. 
5. Висновки. 
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Практична робота №2 (2 год.) 
Тема 

Критичний аналіз літературних джерел (проводиться у комп'терному класі) 
План 

1. Робота з базами даних у Microsoft Excel та Microsoft Access. 
2. Побудова таблиць бази даних. 
3. Класифікація, узагальнення інформації, аналіз числових даних. 
4. Графічне представлення інформації. 
5. Висновки. 
 
Завдання для самостійної роботи (8 год.): 
1. Підготовка до усного опитування за матеріалами теми.  
2. Підготувати презентацію на тему: «Діалектичний матеріалізм, як метод 

наукового пізнання».  
3. Здійснити підбір літературних джерел за ключовими словами (види стати-

стичного аналізу):  дисперсійний аналіз, кореляція, коваріація, описова ста-
тистика, експоненційне згладжування, двовибірковий F-тест для дисперсії, 
аналіз Фур’є, гістограма, ковзне середнє, генерування випадкових чисел, ранг 
і персентиль, регресія, вибірка, парний двовибірковий t-тест двовибірковий z-
тест. 

 
Контрольні запитання до теми 1 

1. Дати визначення поняття наука. Що таке наукове дослідження, наукове знан-
ня? 

2. Які основні завдання науки, її методологія та методи? 
3. Які основні властивості наукового знання? 
4. Чим відрізняється об’єкт пізнання від об’єкта наукового дослідження? 
5. Як класифікуються наукові дослідження? 
6. Які ви знаєте етапи наукового пізнання? 
7. Які особливості індуктивного та дедуктивного шляхів пізнання? У чому їх 

відміна?  
8. Дати визначення поняття «об’єкт»? За якими принципами класифікують 

об’єкти? Що розуміють під об’єктом наукового дослідження? 
9. Дати визначення поняттям предмет, сутність, явище. Що розуміють під 

предметом наукового дослідження? 
10. Що таке критерій? Навести приклади критеріїв. 
11. Дати визначення поняття експеримент. Які є види експериментів? 
12. Чим пасивний експеримент відрізняється від активного? 
13. Які фактори активного і пасивного експерименту?  
14. Які об’єкти називаються дифузними? 
15. Що покладено в основу дослідження статистичних моделей? 
16. Чим відрізняються науковий напрям, наукова проблема та наукове завдання? 
17. Яка послідовність вирішення наукового завдання? 
18. Навіщо робиться огляд літератури? 
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19. Що таке бібліотечний каталог, які є види каталогів?  
20. Яка структура алфавітного каталогу? 
21. Які принципи покладено в основу систематичного каталогу? 
22. Як користуватися каталогом періодики?  
23. Навіщо потрібні реферативні журнали? Яку інформацію вони несуть? 
24. Як здійснюється пощук інформації за допомогою реферативних журналів?  
25. Як користуватися базами даних? 
26. Які бази даних ви знаєте, за яким принципом вони побудовані? 
27. Якими засобами здійснюється пошук патентної інформації? 
28. Які ви знаєте джерела патентної інформації? 
29. Що таке віддалена база даних? Як нею користуватися? 
30. Які є основні світові бази даних? 
31. Що таке таблиця? Навіщо потрібно створювати таблиці? 
32. Які принципи занесення інформації до таблиці? 
33. Як створювати таблиці у Microsoft Excel та Microsoft Access? 
34. Які дані доцільно видображати на графіку? 
35. Яка послідовність графічної інтерпретації даних? 
36. Як здійснюється критичний аналіз літературних джерел? 
 
Література:  
1. Ученые о науке и ее развитии. М., 1971. 
2. Очерки истории и теории развития науки. М., 1969 
3. Великий тлумачний словник сучасної української мови / за ред. В.Т. Бусела. 

– К.: ВТФ «Перун», 2005. 
4. Вікіпедія [Електронний ресурс] // Режим доступу: uk.wikipedia.org   
5. Мала гірнича енциклопедія. В 3-х т. / За ред. В. С. Білецького. — Донецьк: 

Донбас, 2004. 
6. Берченко Н., Березовская И. Самоучитель по работе в INTERNET и каталог 

ресурсов, Киев: Ирина, 1999, 478 с. 
7. Славутский Л.А. Основы регистрации данных и планирования эксперимен-

та. Учебное пособие: Изд-во ЧГУ, Чебоксары, 2006, 200 с. 
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ТЕМА 2. Планування наукового експерименту (18 год.). 
Лекція 5. План експерименту – 2 години. 
План лекції:  
 Основні завдання та етапи планування наукового експерименту. 
 Представлення результатів експериментів. 
 Розкладання функції відгуку в степеневий ряд. Кодування факторів.  
 Матричні перетворення при обробці результатів експерименту 

 
Основні завдання та етапи планування наукового експерименту 
Під експериментом будемо розуміти сукупність операцій, які здійсню-

ються над об'єктом дослідження з метою отримання інформації про його влас-
тивості. Експеримент, в якому дослідник на свій розсуд може змінювати умови 
його проведення, називається активним експериментом. Якщо дослідник не 
може самостійно змінювати умови його проведення, а лише реєструє їх, то це 
пасивний експеримент. 

Найважливішим завданням аналізу отриманої в ході експерименту інфор-
мації є побудова математичної моделі досліджуваного явища, процесу, об'єкта. 
Її можна використовувати як при аналізі процесів, так і при проектуванні об'єк-
тів. Можна отримати добре апроксимуючу математичну модель, якщо цілесп-
рямовано застосовується активний експеримент. Іншим завданням обробки 
отриманої в ході експерименту інформації є задача оптимізації, тоб-
то знаходження такої комбінації впливаючих незалежних змінних, за якої обра-
ний показник оптимальності приймає екстремальне значення. 

Дослід – це окрема експериментальна частина. 
План експерименту – сукупність даних, які  визначають число, умови і 

порядок проведення дослідів. 
Планування експерименту – вибір плану експерименту, що задовольняє 

заданим вимогам, сукупність дій, спрямованих на розробку стратегії експери-
ментування (від отримання апріорної інформації до отримання працездатної ма-
тематичної моделі або визначення оптимальних умов). Це цілеспрямоване керу-
вання експериментом, що реалізується в умовах неповного знання механізму 
досліджуваного явища. 

У процесі вимірювань, наступного аналізу даних, а також формалізації ре-
зультатів у вигляді математичної моделі, виникають похибки і втрачається час-
тина інформації, що міститься у вихідних даних. Застосування методів плану-
вання експерименту дозволяє визначити похибку математичної моделі і судити 
про її адекватність. Якщо точність моделі виявляється недостатньою, то засто-
сування методів планування експерименту дозволяє модернізувати математичну 
модель з проведенням додаткових дослідів без втрати попередньої інформації і з 
мінімальними витратами. 

Мета планування експерименту – знаходження таких умов і правил про-
ведення дослідів, за яких вдається отримати надійну і достовірну інформацію 
про об'єкт з найменшою затратою праці, а також представити цю інформацію у 
компактній і зручній формі з кількісною оцінкою точності.  
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Нехай нас цікавить властивість об'єкта (Y), яка  залежить від декількох (n) 
незалежних змінних (Х1, Х2, ..., Хn) і ми хочемо з'ясувати характер цієї залежнос-
ті – Y = F (Х1, Х2, ..., Хn), про яку ми маємо лише загальне уявлення. Величина Y 
– називається «відгуком», а сама залежність Y = F (Х1, Х2, ..., Хn) – «функцією 
відгуку».  

Відгук повинен бути визначений кількісно. Проте можуть зустрічатися і 
якісні ознаки Y. У цьому випадку можливе застосування рангового підходу. 
Приклад рангового підходу – оцінка на іспиті, коли одним числом оцінюється 
складний комплекс отриманих відомостей про знання студента.  

Незалежні змінні Х1, Х2, ..., Хn – інакше фактори, також повинні мати кіль-
кісну оцінку. Якщо використовуються якісні фактори, то кожному їхньому рів-
ню має бути присвоєно якесь число. Важливо вибирати у якості факторів лише 
незалежні змінні, тобто тільки ті, які можна змінювати, не зачіпаючи інші фак-
тори. Фактори повинні бути однозначними. Для побудови ефективної матема-
тичної моделі доцільно провести попередній аналіз значущості факторів (ступе-
ня впливу на функцію), їх ранжування і виключити малозначні фактори. 

Діапазони зміни факторів задають область визначення Y. Якщо прийняти, 
що кожному фактору відповідає координатна вісь, то отриманий простір нази-
ватиметься факторним простором. При n = 2 область визначення Y являє собою 
прямокутник, при n = 3 – куб, при n > 3 – гіперкуб.  

При виборі діапазонів зміни факторів потрібно враховувати їх сумісність, 
тобто контролювати, щоб у цих діапазонах будь-які поєднання факторів були б 
реалізовані у дослідах і не приводили б до абсурду. Для кожного з факторів вка-
зують граничні значення:  

 
Ximin ≤ Xi ≤ Ximax, i=1,... n. 

 
Регресійний аналіз функції відгуку призначений для отримання її матема-

тичної моделі у вигляді рівняння регресії:  
 

Y=F(X1, X2,…,Xn ;B1,B2,…Bm)+e , 
 
де В1, ..., Вm – деякі коефіцієнти; е – похибка. 

Серед основних методів планування, що застосовуються на різних етапах 
дослідження, використовують:  
- планування експерименту, який відсіюється, основне значення якого –

виділення з усієї сукупності факторів групи істотних факторів, що підляга-
ють подальшому детальному вивченню;  

- планування експерименту для дисперсійного аналізу, тобто складання планів 
для об'єктів з якісними факторами;  

- планування регресійного експерименту, що дозволяє отримувати регресійні 
моделі (поліноміальні та інші); 

- планування екстремального експерименту, в якому головне завдання – експе-
риментальна оптимізація об'єкта дослідження;  
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- планування при вивченні динамічних процесів і т.д. 
Ініціатором застосування планування експерименту є Рональд А. Фішер, 

інший автор відомих перших робіт – Френк Йетс. Далі ідеї планування експе-
рименту формувалися в працях Дж. Боксу, Дж. Кіфера. У нашій країні – у пра-
цях Г.К. Круга, Є.В. Маркова та ін. 

Наразі методи планування експерименту закладені у спеціалізованих паке-
тах, широко представлених на ринку програмних продуктів, наприклад: 
StatGrapfics, Statistica, SPSS, SYSTAT та інших. 

 
Представлення результатів експериментів 
При використанні методів планування експерименту необхідно знайти 

відповіді на 4 питання: 
- Які поєднання факторів і скільки таких сполучень необхідно взяти для визна-

чення функції відгуку? 
- Як знайти коефіцієнти В0, В1, ..., Bm? 
- Як оцінити точність представлення функції відгуку? 
- Як використовувати отримане представлення для пошуку оптимальних зна-

чень Y? 
Геометричне представлення функції відгуку в факторному просторі Х1, Х2, 

..., Хn називається поверхнею відгуку (рис. 1). 
  

 
Рис. 1. Поверхня відгуку 

 
Якщо досліджується вплив на Y лише одного фактора Х1, то знаходження 

функції відгуку – досить просте завдання. Задавшись кількома значеннями цьо-
го фактора, у результаті дослідів отримуємо відповідні значення Y та графік Y = 
F(X) (рис. 2). 
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Рис. 2. Побудова функції відгуку однієї змінної по дослідним даним 
 
За його виглядом можна підібрати математичний вираз функції відгуку. 

Якщо ми не впевнені, що досліди добре відтворюються, то зазвичай досліди по-
вторюють кілька разів і отримують залежність з урахуванням розкиду дослідних 
даних.  

Якщо факторів два, то необхідно провести досліди при різних співвідно-
шеннях цих факторів. Отриману функцію відгуку у 3х-вимірному просторі (рис. 
1) можна аналізувати, проводячи ряд перетинів з фіксованими значеннями од-
ного з факторів (рис. 3). Виокремлені графіки перетинів можна апроксимувати 
сукупністю математичних виразів. 

 

 
Рис. 3. Перетини поверхні відгуку при фіксованих відгуках (а) і змінних (б, в) 

  
При трьох і більше факторах завдання стає практично нерозв'язним. Якщо 

і будуть знайдені рішення, то використовувати сукупність виразів досить важко, 
а часто і нереально. 

Наприклад, нехай необхідно досліджувати вплив U, f і Rr на Мп і P2 асин-
хронного двигуна (АД) (рис. 4). 
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Рис. 4. Дослідження впливу U, f і Rr на Мп і P2 АТ  

 
Якщо в діапазоні зміни кожного фактора взяти хоча б по п'ять точок 
 

 
 то для того, щоб виконати досліди за всіх можливих сполученнях значень 

факторів (їх три) необхідно виконати 53 = 125 дослідів і сформувати по 52 = 25 
кривих для кожної з двох функцій відгуку. Якщо ми хочемо хоча б продублюва-
ти досліди, щоб знизити похибку, то число дослідів пропорційно зростає, тому 
довільне виконання дослідів при числі факторів більше двох і використання їх 
результатів – практично нереально.  
 

Розкладання функції відгуку в степеневий ряд, кодування факторів 
Якщо заздалегідь невідомий аналітичний вираз функції відгуку, то можна 

розглядати не саму функцію, а її розкладання, наприклад в степеневий ряд у ви-
гляді полінома: 
 

Y = В0 + B1Х1 + ... + BnХn + В12Х1Х2 + ... Вnn-1ХnХn-1 + В11Х12 + ... + ВnnXn2 + .... 
 
Розклад в степеневий ряд функції можливий у тому випадку, якщо сама 

функція є безперервною і гладкою. На практиці зазвичай обмежуються числом 
членів степеневого ряду і апроксимують функцію поліномом певного степеня. 

Фактори можуть мати різні розмірності (А, В, Вт, об/хв) і різко відрізня-
тися кількісно. У теорії планування експерименту використовують кодування 
факторів. 
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Рис. 5. Простір кодованих факторів 

 
Ця операція полягає у виборі нового масштабу для кодованих факторів 

(рис. 5), причому такого, щоб мінімальне значення кодованих факторів відпові-
дало "–1", а максимальне значення "+1", а також у перенесенні початку коорди-
нат у точку з координатами Х1ср, Х2ср, ..., Хnср. 
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де Хi – іменоване (абсолютне) значення фактора; 
xi – кодоване значення фактора;  
Xicp-Ximin = Ximax-Xicp – інтервал варіювання фактору. 
Границю сумісності факторів показано на рис. 5 у вигляді кривої лінії. 
Якщо фактор змінюється дискретно, наприклад він є якісним, то кожному 

рівню цього кодованого фактора присвоюються числа в діапазоні від +1 до –1. 
Так при двох рівнях це +1 і –1, при трьох рівнях +1, 0, –1 і т.д.  

Функція відгуку може бути виражена через кодовані фактори Y = f (x1, ..., 
хn) і записана у поліноміальному вигляді: 

 
Y = b0 + b1х1 + b2х2 + ... + bnхn + b12х1х2 + ... + bnn-1хn-1хn + b11х12 + ... + bnnхn2 + .... 

 
Очевидно, що Bi ≠ bi, aле Y = F (X1, ..., Xi, ..., Xn) = f (x1, ... xi, ..., хn). 
Для полінома, записаного в кодованих факторах, ступінь впливу факторів 

або їх комбінацій на функцію відгуку визначається величиною їх коефіцієнта bi. 
Для полінома в іменованих факторах величина коефіцієнта Вi ще не говорить 
однозначно про ступінь впливу цього чинника або їх поєднань на функцію від-
гуку. 

Степеневий вигляд полінома може бути записаний у більш компактній 
формі: 
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При визначенні загального числа членів степеневого ряду кількість пар-

них поєднань для n факторів у поліномі, потрійних сполучень, i-тих поєд-
нань  i

nC   при n > i знаходиться за співвідношенням: 
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Наприклад, для набору чотирьох чисел (n = 4) – 1, 2, 3, 4 число потрійних 

сполучень становить: 
 

.234,124,134,1234
321
2343

4 



C  

 
Якщо вважати, що існує фактор х0, що завжди дорівнює 1, то: 
 





n

i
iinnnn xbxbxbxbxbxbxbb

0
110022110 ......  

 
Якщо додатково всі подвійні, потрійні і т.д. поєднання факторів, а також 

квадрати факторів і всі відповідні їм коефіцієнти позначити через хi і bi, для i = 
n +1, ..., m, то степеневий ряд можна записати у вигляді: 
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Тут m +1 загальне число аналізованих членів степеневого ряду. 
Для лінійного полінома з урахуванням усіх можливих поєднань факторів: 
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Повний квадратичний поліном виглядає наступним чином: 
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де х0 = 1, х3 = х1х2, х4 = х12, х5 = х22, b3 = b12, b4 = b11, b5 = b22. 
 
Матричні перетворення при обробці результатів експерименту 
При матричному записі результатів різних N дослідів для поліноміальною 



 
 

40 

представлення результату 
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 матимемо Y = X ∙ B; Х – матриця поєднань 

факторів. 
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N рядків, m +1 стовпець. 
Тут 0,1, ..., i, ..., m - номери членів рівняння; 1, ..., U, ..., N ... – номери до-

слідів. Матриця Х – прямокутна, що містить m + 1 стовпців і N рядків. 
Якщо врахувати, що в матриці Х елементи x0U=1, U=1,…,N , то матрицю Х 

можна записати: 
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  – матриця стовпець результатів досліду, 

m

i

b
b
b
b

B 1

0

  – матриця стовпець коефіцієнту полінома. 

Домножимо ліву і праву частину цього рівняння на одну і ту ж саму мат-
рицю Xt – транспоновану матрицю Х: 

 
Xt ∙ X ∙ B = Xt ∙ Y 

  
Транспонована матриця – це матриця, у якої по відношенню до вихідної 

стовпці і рядки поміняні місцями. 
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m+1 рядок, N стовпців. 
С = Xt ∙ X – матриця, отримана в результаті перетворення транспонованої 

матриці на вихідну. Вона є квадратною матрицею, яка містить m+1 рядок і m+1 
стовпець: 

 
C ∙ B = Xt ∙ Y 

 
Для того, щоб отримати у загальному вигляді матрицю-стовпець коефіці-

єнтів В необхідно домножити обидві частини останнього матричного рівняння 
зліва на матрицю С-1 – матрицю зворотню матриці С. 

 
C-1 ∙ C ∙ B = C-1 ∙ Xt ∙ Y 

 
Зворотня матриця будується так (використовується процедура перетво-

рення матриці), що при її множенні на вихідну матрицю виходить одинична ма-
триця – Е, у якої на головній діагоналі розташовані 1, а поза нею – 0. 
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Остаточно у загальному вигляді матриця-стовпець коефіцієнтів полінома: 

 
B = C-1 ∙ Xt ∙ Y. 

 
Розглянемо в якості простого прикладу поліном у вигляді: 
 

YU = b0x0 + b1xU; x0 = 1; U = 1,…, N; 
 

сформованого за результатами N дослідів. 
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C ∙ B = Xt ∙ Y 
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Звідки вирішення системи щодо коефіцієнтів b0 і b1: 
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Цей результат повністю співпадає зі співвідношеннями для такого ж полі-

нома при використанні методу найменших квадратів, де використовується чисе-
льний показник мінімальності суми квадрантів відхилень у всіх N дослідах. От-
же, побудований таким чином поліном буде найточніше відповідати результа-
там експерименту. 

 
Лекція 6. Ортогональне планування эксперименту. Плани повного фактор-
ного експерименту 2n – 2 години. 
План лекції:  
 Ортогональне планування эксперименту. 
 Плани повного факторного експерименту 2n. 

 
Ортогональне планування эксперименту 
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Структура матриці С відіграє важливу роль у реалізації алгоритму визна-
чення коефіцієнтів апроксимуючого полінома. Структура матриці С залежить 
від вибору значень факторів у N дослідах. Тому бажано особливим чином оиби-
рати значення факторів у дослідах.  

Елемент Сіі на головній діагоналі матриці С (i-тий рядок, i-тий стовпчик) 
представляється сумою квадратів значень i-того стовпчика поєднань факторів 
матриці Х у N дослідах:  
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Елементи матриці, які симетрично розташовані щодо головної діагоналі, 

рівні між собою, тобто матриця С – симетрична.  
 

Cij = Cji, i = 0, 1, 2 … m; j = 0, 1, 2 … m; 
 

де перший індекс вказує номер стовпця матриці Х, другий індекс – номер 
рядка.  

При цьому: 
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Щоб існувала матриця С-1, матриця С розміру (1+m; 1+m) повинна бути 

невиродженою, тобто її визначник повинен бути відмінним від нуля. Ця умова 
виконується, якщо всі m+1 стовпці матриці Х лінійно незалежні. Крім того, не-
обхідно, щоб число різних поєднань факторів у матриці Х (число дослідів N) по-
винно бути не менше, ніж m+1. Ця умова виходить з того, що для визначення 
m+1 коефіцієнта полінома необхідно не менше m+1 рівнянь (дослідів).  

Отримані коефіцієнти B дозволяють сформувати рівняння функції відгуку 
при m+1 членах рівняння. Якщо точність цього рівняння виявилася недостат-
ньою, необхідно взяти рівняння з більшим числом членів і почати все заново, 
оскільки усі коефіцієнти B виявляються залежними один від одного. Це виникає 
при використанні пасивного експерименту. Однак, якщо цілеспрямовано вико-
ристовувати активний експеримент і особливим чином будувати матрицю поєд-
нань факторів у дослідах Х, використовувати планування експерименту, коефі-
цієнти полінома визначаються незалежно один від одного.  

Стратегія застосування планів полягає у принципі поступового плануван-
ня – поступового ускладнення моделі. Починають з найпростішої моделі, знахо-
дять для неї коефіцієнти, визначають її точність. Якщо точність не задовільняє, 
то планування та модель поступово ускладнюються.  

Завдання планування полягає у тому, як потрібно будувати матрицю Х, 
щоб матриця С легко перетворювалася, і коефіцієнти B визначалися незалежно 
один від одного. Ці вимоги виконуються, якщо матриця С є діагональною, тобто 
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усі елементи, розташовані поза головною діагоналлю матриці, дорівнюють ну-
лю  

 
Cij = 0; i ≠ j; i = 0, 1, 2,…, m; j = 0, 1, 2,…,m; 

 
або 
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Тоді обернена матриця визначається як:  
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У цьому випадку система рівнянь розпадається на m+1 незалежних рів-

няння і коефіцієнти полінома визначаються як:  
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Якщо врахувати, що Сіі визначається як сума квадратів значень факторів:  
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то коефіцієнти визначаються як:  
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Вимога виконання умови Сij = Cji = 0 полягає у виконанні умови:  
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де i, j – номери стовпчиків у матриці Х; і = 0, 1, 2,…,m; j = 0, 1, 2,…,m при 

i ≠ j. 
Кожен стовпчик матриці Х можна представити у вигляді вектора: 
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то це означає, що скалярний добуток двох векторів Хi і Хj дорівнює нулю, 

тобто вектори Хi і Хj – ортогональні.  
Оскільки будь-скалярний добуток двох різних стовпців у матриці Х має 

дорівнювати нулю, то ця умова називається умовою ортогональності матриці Х, 
а відповідне планування експерименту (визначення поєднань факторів) назива-
ється ортогональним плануванням.  

Для ортогонального планування з урахуванням того, що xoU = 1, U = 
1,…,N: 
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Таким чином, при ортогональному плануванні сума елементів будь-якого 

стовпця матриці Х, окрім першого стовпця, повинна дорівнювати нулю. Це пра-
вило використовується при складанні плану експерименту, тобто при визначен-
ні, яким чином потрібно міняти значення факторів у дослідах. Це правило пока-
зує, що в ортогональному плануванні при парному числі рівнів, на яких фіксу-
ється кожний фактор, ці рівні повинні бути симетрично розташовані відносно 
центральної точки х=0, при непарному числі рівнів – повинна використовувати-
ся і центральна точка (рис. 6).  

Окрім властивості ортогональності, план може характеризуватися власти-
востями насиченості, рототабельності тощо. План є насиченим, якщо загальна 
кількість дослідів N дорівнює числу невідомих коефіцієнтів полінома m+1. 
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Рис. 6. Вибір рівнів варіювання при ортогональному плануванні 

 
План називається рототабельним, якщо дисперсія відгуку однакова на од-

ній відстані від центру плану при будь-якому напрямку у факторному просторі. 
У спрощеному вигляді це означає, що усі точки плану лежать на окружності 
(сфері, гіперсфері).  

 
Плани повного факторного експерименту 2n (плани ПФЕ 2n) 
Плани ПФЕ 2n є найпростішими планами першого порядку. Число 2 озна-

чає, що прийнято два рівні варіювання, на яких фіксуються фактори, n – число 
факторів. 

Для плану ПФЕ 22 число факторів дорівнює двом (n = 2) і число рівнів фі-
ксування факторів також 2. Значення кодованих факторів оибираються у вигля-
ді +1 і –1. Повне число можливих поєднань значень n факторів (число дослідів, 
а отже і число рядків плану) N = 22 = 4. Складається план, у якому число стовп-
ців факторів та їх поєднань дорівнює числу членів рівняння. Так для рівняння:  

 
Y = b0 + b1x1 + b2x2 + b12x1x2 + b11x1

2 + b22x2
2    -   m +1 = 6. 

 
План ПФЕ 22 для цього рівняння представляється у наступному вигляді: 
 

 
 

До першого стовпця (i=0) в усі чотири ячейки заносяться +1. До другого 
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стовпця (i=1) заносяться одиниці зі знаками, що чергуються (починаємо з –1). У 
цьому випадку сума елемента стовпця дорівнює нулю. Третій стовпець запов-
нюємо одиницями зі знаками, що чергуються через 2 елементи. Сума елементів 
також дорівнює нулю. Геометричне відображення плану ПФЕ 22 зі зазначенням 
номерів точок плану у факторному просторі наведено на рис. 7. Точки плану 
розташовуються у вершинах квадрату. 

 

 
 

Рис. 7. Геометричне відображення плану ПФЕ 22 у факторному просторі 
 

Елементи стовпців, що відповіднають добуткам факторів визначаються 
шляхом перемноження елементів попередніх стовпців. Таке правило дозволяє 
гарантувати, що ми не пропустили жодного можливого поєднання факторів у 
дослідах і в той же час не буде повторень однакових поєднань. Останні два сто-
впці факторів, які відповідають квадратам факторів, складаються тільки з +1. 
Стовпці, обведені потовщеною рамкою, утворюють план експерименту. Стов-
пець x1x2, не обведений потовщеною рамкою, при проведенні дослідів носить 
допоміжний характер. 

Особливості плану ПФЕ 22: 
1. Різних стовпців у таблиці вийшло лише чотири. Стовпці, що відповіда-

ють квадратам факторів, не відрізняються від стовпця х0 – це загальний резуль-
тат для плану ПФЕ 2n. Це не дозволяє визначити окремо коефіцієнти при квад-
ратах факторів. Тому плани ПФЕ 2n називають планами першого порядку. Для 
визначення коефіцієнтів при квадратах факторів використовують плани другого 
порядку. Надалі в планах ПФЕ 2n стовпці квадратів факторів зображуватися не 
будуть. 

2. Число різних стовпців дорівнює числу різних поєднань факторів, тобто 
числу рядків плану – числу дослідів N. Це теж загальний результат для цих пла-
нів, тобто за допомогою планів ПФЕ 2n можна визначити усі коефіцієнти ліній-
ного полінома з усіма можливими поєднаннями факторів, включаючи коефіціє-
нти b12 ... n, що відображають максимальну взаємодію факторів виду x1x2 ... хn. 

3. У плані ПФЕ 22 сума квадратів елементів будь-якого стовпця: 
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Тому для планів ПФЕ 2n: 
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Таким чином, за допомогою планів ПФЕ 2n можна визначити вільний член 

рівняння b0, nCn 
1  коефіцієнтів bi, 2

nC  коефіцієнтів при різних взаємодіях двох 
факторів bij, 3

nC  коефіцієнтів потрійних взаємодій факторів bijk, …, 1n
nC   коефі-

цієнт b12….n максимальної взаємодії факторів. Загальне число коефіцієнтів, що 
визначаються: 

 
1 + n + Cn

2 +Cn
3 + … + Cn

n = m + 1 = 22 = N. 
  

План ПФЕ 2n може бути насиченим (при виборі числа членів рівняння 
m+1=N), ненасиченим (при виборі числа членів рівняння і відповідно числа сто-
впців плану m+1<N). План ПФЕ 2n є також рототабельним, оскільки усі точки 
плану лежать на окружності (сфері, гіперсфері) з радіусом nr   відносно 
центру плану. 

Для плану ПФЕ 23 число факторів n = 3. Виконується N = 23 = 8 дослідів. 
Рівняння може містити до восьми членів: 

 
Y = b0 + b1x1 + b2x2 + b3x3 + b12x1x2 + b13x1x3 + b23x2x3 + b123x1x2x2. 

 
Таким чином формується план з восьми рядків і восьми стовпчиків. У че-

твертому стовпці (i=3) записуються одиниці зі знаками, що чергуються через 
чотири елементи. План складається аналогічним чином, як і план ПФЕ 22. 

 

 
 

Стовпці, обведені потовщеною рамкою, утворюють план експерименту. 
Стовпці, не обведені потовщеною рамкою, при проведенні дослідів носять до-
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поміжний характер. Геометричне відображення плану ПФЕ 23 зі зазначенням 
номерів точок плану у факторному просторі представлене на рис. 8. Точки пла-
ну розташовуються у вершинах куба. 

 

 
 

Рис. 8. Геометричне відображення плану ПФЕ 23 у факторному просторі. 
 

Приклад застосування плану ПФЕ 22. Нехай в результаті проведення екс-
периментів за планом ПФЕ 22, тобто при зміні двох факторів, ми отримали до-
слідні величини Y1, Y2, Y3, Y4. Поверхня, рівняння якої нас цікавить, має вигляд 
рис. 9. 

 

  
Рис. 9. Поверхня функції відгуку 

 
Складаємо план ПФЕ 22. 
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Спочатку знайдемо коефіцієнти скороченого лінійного поліному вигляду: 
 

/€Y  = b0 + b1x1 + b2x2 
 

і результати обчислень Y1
/, Y2

/, Y3
/, Y4

/  за ним. 
Розраховуємо коефіцієнти полінома. 
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Поліном має вигляд: 
 

/€Y  = 5 + 0 ∙ x1 + 0,5x2. 
 

Результати розрахунку за ним наведені у відповідному стовпці плану. 
Спостерігаються розбіжності між Y  і /€Y . Якщо точність скороченого полінома 
не задовільняє, то за тими ж результатами дослідів можна сформувати більш 
повний поліном вигляду. 

При цьому раніше визначені коефіцієнти залишаються без змін. Визначи-
мо коефіцієнт при додатковому члені полінома. 

Поліном має вигляд: 
 

Y€ = 5 + 0 ∙ x1 + 0,5x2 + 1,5x1x2. 
 

Результати розрахунку за ним наведені у відповідному стовпці плану. Спо-
стерігаються розбіжності між Y  і /€Y . Якщо точність скороченого поліному не 
задовільняє, то за тими ж результатами дослідів можна сформувати більш по-
вний поліном вигляду: 
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//€Y  = b0 + b1x1 + b2x2 + b12x1x2. 
 

При цьому раніше визначені коефіцієнти залишаються без змін. Визначи-
мо коефіцієнт при додатковому члені полінома: 
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Поліном має вигляд: 
 

Y€= 5 + 0 ∙ x1 + 0,5x2 + 1,5x1x2. 
 

За ним розраховуємо передбачені значення відгуку у точках плану (стов-
пець //€Y ). Поверхня, побудована за отриманим поліномом, проходить точно че-
рез чотири точки плану  0€

4,3,2,1
//

4,3,2,1 YY , за яким визначено коефіцієнти. Однак 
в інших точках області визначення функції, наприклад у центрі плану (точка 5 у 
плані, х1=0, х2=0), передбачені і дійсні значення можуть не збігатися 
 35

//
5 YY . 

 
Лекція 7. Плани дробового факторного експерименту. Насичені плани пер-
шого порядку – 2 години. 
План лекції:  
 Плани дробового факторного експерименту. 
 Насичені плани першого порядку. 
 Застосування планів ПФЕ і шляхи підвищення точності поліномів. 

 
Плани дробового факторного експерименту (плани ДФЕ) 
При багатофакторному експерименті, особливо коли число факторів бі-

льше шести (n > 6), число дослідів планів ПФЕ 2n (N = 2n) стає надмірним. Якщо 
нам не потрібне визначення усіх коефіцієнтів неповного квадратичного поліно-
ма, то переходять до дробового факторного експерименту (ДФЕ) – частини пов-
ного факторного експерименту. Так, наприклад, якщо потрібно визначити лише 
коефіцієнти при самих факторах: 

 
Y = b0 + b1x1 + b2x2 + … +bnxn , 

 
то план ПФЕ 2n дає надмірну інформацію. Так при n=6, у цьому випадку потрі-
бно визначити n+1=7 коефіцієнтів, тоді як за планом ПФЕ необхідно провести 
N = 26 = 64 дослідів. 

Хоча ця надмірна інформація не є марною, вона дозволяє більш точно ви-
значити коефіцієнти, однак усе ж часто використовують плани ДФЕ 2n-k, де k – 
показник дробности плану ПФЕ. При k = 1 число дослідів у плані ДФЕ у два ра-
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зи менше, ніж у плані ПФЕ, тому такі плани носять назву напіврепліка плану 
ПФЕ. Так, при k = 1 для плану ДФЕ 26-1 N = 26-1 = 32, при k = 2 для плану ДФЕ 
26-2 N = 26-2 = 16 і такий план називають чвертьреплікою, при k = 3 для плану 
ДФЕ 26-3 N = 26-3 = 8. При виборі дробності плану (k) необхідно враховувати, що 
число дослідів повинно бути більшим за число членів рівняння. У даному випа-
дку величина k повинна бути такою, щоб задовольнялася умова: 

 
n + 1 ≤ 2n-k. 

 
План ДФЕ будується так само, як і для плану ПФЕ, але з меншим числом 

факторів. Решта факторів змінюються не довільно, а так, щоб зберігалася орто-
гональность плану. Це забезпечується, якщо решта чинників змінюються за ви-
браним генеруюючим співвідношенням, наприклад як добуток будь-яких фак-
торів з першоїгрупи. Однак це призводить до того, що в матриці Х будуть існу-
вати однакові стовпці. Відповідно, ми не зможемо знайти у чистому вигляді усі 
коефіцієнти неповного квадратичного полінома, а лише визначимо спільну ве-
личину коефіцієнтів для однакових стовпців. 

Розглянемо побудову плану ДФЕ 23-1. Тут n = 3, к = 1, N = 23-1 = 4. Перші 
два фактори варіюємо, як і раніше для плану ПФЕ 22, а для третього фактора 
обираємо генеруюче співвідношення у вигляді x3 = x1 ∙ x2.  

Для неповного квадратичного полінома кількість стовпців плану стано-
вить вісім. 

 
Y = b0 + b1x1 + b2x2 + b3x3 + b12x1x2 +  b13x1x3 + b23x2x3 + b123x1x2x3 

 

 
План є ортогональним, але в ньому опинилося чотири пари однакових сто-

впців. Тому можна визначити тільки чотири коефіцієнти, що відображають спі-
льні впливи двох однакових стовпців: 
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Сумарні значення коефіцієнтів b1+b23; b2+b13; b3+b12 визначаються анало-

гічно. Це наслідок того, що ми намагаємося визначити повну кількість коефіці-
єнтів – 8 з недостатньою кількістю дослідів – 4. Однак, якщо заздалегідь відомо, 
що деякі з членів рівняння дорівнюють нулю (надто малі) або є апріорна інфор-
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мація про величини деяких коефіцієнтів, то отримані коефіцієнти можуть бути 
вичленені. Так якщо b123=0, то: 
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Якщо можна допустити, що коефіцієнти з їх змішаної оцінки співставні, 

то для розглянутого плану: 
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Графічне зображення планів ПФЕ 23 і ДФЕ 23-1 у факторному просторі 

(для трьох чинників – тривимірний простір) представлене на рис. 10. План ПФЕ 
22 представлений у вигляді куба з вісьмома вузлами (точками плану), а можливі 
плани ДФЕ 23-1 – проекцій цього куба на три площини. Тобто з восьми вузлів 
обираються чотири (рис. 10, а). З куба можна також вибрати чотири точки з во-
сьми, які не лежать в одній площині, і сформувати план ДФЕ 23-1 (рис. 10, б). 

 

 
Рис. 10. Графічне зображення планів ПФЕ 23 і ДФЕ 23-1 у факторному просторі 

 
Плани ДФЕ, так само як і плани ПФЕ, є рототабельними. Плани ДФЕ мо-

жуть бути як насиченими, так і ненасиченими. 
Перевага планів ДФЕ полягає і у тому, що, якщо побудований на його ос-

нові неповний поліном не задовільняє вимогам точності, план ДФЕ легко добу-
довується до плану ПФЕ, без втрати інформації попередніх дослідів, з форму-
ванням більш точного поліному. 

Приклад побудови плану ДФЕ. 
Побудувати план ДФЕ 24-1 і визначити поліном: 



 
 

54 

Y = b0 + b1x1 + b2x2 + b3x3 + b4x4 + b12x1x2 + b13x1x3 + b14x1x4 + b23x2x3 + b24x2x4 + 
 + b34x3x4. 

 
Число факторів – 4. Потрібно знайти 8 коефіцієнтів поліному. Обираємо 8 

з 16 дослідів плану ПФЕ 24 таким чином, щоб були визначені незалежні коефі-
цієнти при самих факторах, змішані коефіцієнти при парних сполученнях фак-
торів, знехтуючи потрійними і четвертинними поєднаннями факторів, і при 
цьому зберігалася ортогональность плану. 

 
U 

ПФЕ 24 ДФЕ 24-1 x1 x2 x3 x4 

1 1 -1 -1 -1 -1 
2 – +1 -1 -1 -1 
3 – -1 +1 -1 -1 
4 4 +1 +1 -1 -1 
5 – -1 -1 +1 -1 
6 6 +1 -1 +1 -1 
7 7 -1 +1 +1 -1 
8 – +1 +1 +1 -1 
9 – -1 -1 -1 +1 
10 2 +1 -1 -1 +1 
11 3 -1 +1 -1 +1 
12 – +1 +1 -1 +1 
13 5 -1 -1 +1 +1 
14 – +1 -1 +1 +1 
15 – -1 +1 +1 +1 
16 8 +1 +1 +1 +1 

 
Такий вибір дозволяє сформувати план ДФЕ 24-1, так само як і план ПФЕ 

23, але з х4 = x1x2x3. План ДФЕ 24-1 представляється у вигляді матриці: 
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Значення коефіцієнтів полінома становлять:  
 

b123 = b124 = b134 = b234 = b1234 = 0. 
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b2 = -0,69; b3 = -0,19; b4 = -0,19; 
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 bb  

 
b13 + b24 = 0,06, b14 + b23 = 0,06. 

 
Якщо прийняти, що: 
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то поліном має вигляд: 
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Y€ = 8,06 – 0,69x1 – 0,69x2 – 0,19x3 – 0,19x4 + 0,03x1x2 + 0,03x1x3 + 0,03x1x4 + 
0,03x2x3 + 0,03x2x4 + 0,03x3x4. 

 
Значення поліному у точках плану наведені в останньому стовпці плану 

ДФЕ 24-1. У нашому випадку точність його досить висока. 
 
Насичені плани першого порядку 
Насиченим планом першого порядку називається план, що містить n +1 

точку (дослід). Наприклад, при n = 4, N = n + 1 = 5. 
Тобто поліном формується у вигляді: 
 

Y = b0 + b1x1 + … +bnxn . 
 

Таким чином, насичений план – це гранично мінімальний випадок плану 
ДФЕ. Такі плани називаються симплекс-плани. Для симплекс-плану при n = 1 N 
= 2 його геометричне зображення представлено на рис. 11, а; при n = 2, N = 3 – 
на рис. 11, б; при n = 3, N = 4 – на рис. 11, в. Симплекс-плани зазвичай викорис-
товуються на стадії попереднього дослідження. 

 

 
  

Рис. 11. Симплекс-план для n = 1, N = 2 (а); n = 2, N = 3 (б); n = 3, N = 4 (в) 
 

Симплекс-план не завжди є ортогональним. Симплекс-план називається 
правильним, якщо відстань між двома будь-якими точками плану однакова. 
Симплекс-план називається центрованим, якщо: 
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для i = 1, 2, ..., n. 

 
Застосування планів ПФЕ та шляхи підвищення точності поліномів 
 За якими ж ознаками можна судити про допустимість використання не-

повного квадратичного полінома, побудованого на основі планів ПФЕ 2n? 
Такі поліноми дають поверхню відгуку, яка проходить точно через усі 

експериментальні точки, за якими визначаються коефіцієнти. Оскільки точки 
планів ПФЕ розташовуються на границях діапазонів варіації факторів, то це 
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означає, що поверхня відгуку проходить через граничні точки. У будь-якому 
перетині поверхні відгуку, що отримана за таким поліномом, площиною при 
усіх фіксованих факторах, крім одного, і паралельної вісі Y виходить слід у ви-
гляді прямої лінії. 

Можливі випадки, коли реальна поверхня відгуку визначається полінома-
ми другого і вище порядків У цьому випадку поверхня плану ПФЕ, співпадаючи 
з реальною поверхнею в граничних точках, може відрізнятися в інших точках 
факторного простору, наприклад у центральній точці плану, тобто 00

€YY  . Тому 
однією з ознак незадовільної апроксимації поліномами за планом ПФЕ є розбі-
жність результатів функції відгуку з реальною функцією у центральній точці 
плану. 

Однак при багатофакторному експерименті можливі випадки, коли в реа-
льності функція відгуку залежить, у тому числі, від квадратів факторів, у яких 
коефіцієнти мають різні знаки, наприклад, для «сідловидної» поверхні. При цьо-
му, незважаючи на те, що ця поверхня явно нелінійна, результат досліду у 
центральній точці може виявитися досить близьким до отриманого результату 
за неповним квадратичним полиномом плану ПФЕ. Проте розбіжності будуть 
виникати у всіх інших точках плану експерименту. Тому недоцільність викори-
стання плану ПФЕ визначається нелінійністю будь-яких перерізів поверхні від-
гуку. Непрямою ознакою може слугувати розбіжність 0Y  і 0

€Y  у центральній точ-
ці плану. 

Якщо не вдається отримати поліном за планом ПФЕ, що добре апрокси-
мує реальну поверхню, які шляхи можна запропонувати для підвищення точно-
сті поліномів? 
- Зменшення діапазону варіювання факторів або його розбиття на піддіапазо-

ни, для кожного з яких будується свій план ПФЕ і визначається свій поліном. 
Шлях досить трудомісткий, але похибка сімейства планів ПФЕ знижується. 

- Виділення фактору, який породжує нелінійність, і побудова для решти n-1 
факторів k планів ПФЕ, у кожному з яких виділений фактор зафіксовано при 
деякому значенні. На основі отриманих k поліномів можна спробувати сфор-
мувати спільний поліном, коефіцієнти якого є функціями виділеного факто-
ра. Цей шлях також досить трудомісткий. 

- Перехід до плану ПФЕ з більшим числом рівнів варіювання факторів, напри-
клад до планів з варіюванням факторів на трьох рівнях – планам ПФЕ 3n 
(рис. 12). У цьому випадку відбувається різке збільшення кількості точок по-
рівняно з планом ПФЕ 2n. Так при n = 2 для ПФЕ 2n N = 4, для ПФЕ 3n N = 9; 
при n = 3 для ПФЕ 2n N = 8, для ПФЕ 3n N = 27; при n = 4 для ПФЕ 2n N = 16, 
для ПФЕ 3n N = 81 і т.д. 

  



 
 

58 

 
Рис. 12. Плани ПФЕ 32 (а) і ПФЕ 33 (б) 

 
- Добудовування планів ПФЕ 2n до планів більш високого порядку (найчастіше 

другого) і побудова повних квадратичних поліномів (з наявністю квадратів 
факторів). 

- Перетворення метрики матричного простору, тобто перехід до нових чинни-
ків функціонально пов'язаних з попередніми факторами, але які не породжу-
ють нелінійності. 

 
Лекція 8. Плани другого порядку. Рототабельні плани – 2 години. 
План лекції:  
 Плани другого порядку. 
 Ортогональний центрально-композиційний план другого порядку. 
 Рототабельні плани. 
 Рототабельний ортогональний центрально-композиційний план. 

 
Плани другого порядку 
Вони дозволяють сформувати функцію відгуку у вигляді повного квадра-

тичного полінома, який містить більшу кількість членів, ніж неповний квадра-
тичний поліном, сформований за планами першого порядку, і тому вимагають 
більшої кількості виконаних дослідів. Повний квадратичний поліном при n = 2 
містить 6 членів: 

 
,€ 2

222
2
111211222110 xbxbxxbxbxbbY   

 
при n = 3 - 11 членів: 

 
2
333

2
222

2
1113211233223311321123322110 xbxbxbxxxbxxbxxbxxbxbxbxbbY 



 
 

Відомо, що для отримання квадратичної залежності кожен фактор пови-
нен фіксуватися як мінімум на трьох рівнях. 

Для планів другого порядку область планування може: 
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- Бути природною, тобто включати область планування планів першого поряд-
ку і додаткові точки (такі плани носять назву композиційних). Додаткові точ-
ки можуть виходити за область плану першого порядку – одиничного 
гіперкуба. У цьому випадку досліди в них реалізуються при встановленні 
факторів за межами варіювання. Це треба враховувати при визначенні 
області сумісності факторів. 

- Не виходити за межі одиничного гіперкубу, тобто для усіх точок плану 
виконується умова: 1iUx . 

- Не виходити за межі одиничного гіпершару, які визначаються 
співвідношенням таких значень факторів у плані: 1..... 22

2
2
1  nxxx . 

У другому і третьому випадках використовують спеціальні прийоми ви-
конання наведених співвідношень в плані. План з однією областю планування 
можна перебудувати у план іншою областю планування. 

Якщо вже був раніше сформований план ПФЕ, але точність його функції 
відгуку не задовільняє, то ми можемо добудувати цей план до плану другого 
порядку (композиційний план) і сформувати функцію відгуку у вигляді повного 
квадратичного поліному, без втрати інформації про раніше зроблені досліди. 

 
Ортогональний центрально-композиційний план другого порядку 
Ортогональним планом називається такий план, у якого матриця плану-

вання Х будується так, щоб матриця С=ХtХ виявилася 
діагональною. Використовуємо цей підхід і при побудові планів другого поряд-
ку. План називається центральним, якщо усі точки розташовані симетрично 
відносно центру плану. ОЦКП – центральний симетричний ортогональний 
композиційний план. 

В ОЦКП входять: ядро – план ПФЕ з N0 = 2n точками плану, n0 (одна для 
цього плану) центральна точка плану (xi = 0, i = 1,2,3…,n) і по дві «зіркові» точ-
ки для кожного фактора: 

 
xi = ± α, xj = 0, i = 1,…,n, j = 1,…,n, i ≠ j , 

 
α – плече «зіркових» точок. 
При цьому в кожній площині, що містить вісь Y і координатну вісь i-того 

фактора (що проходить через центр плану), виявляються три значення фактора 
хi (-α, 0, +α) і три відповідні значення Y. 

Загальна кількість точок у плані ОЦКП становить: 
 

N = 2n + 2n + n0 , 
 
де для ОЦКП n0 = 1. 
При n> 2 в ОЦКП виявляється менша кількість точок, ніж в плані ПФЕ 3n. 
Кількість точок в плані: 
 

 



 
 

60 

N 2 3 4 5 6 
ОЦКП 9 15 25 43 77 
ПФЕ 9 27 81 243 729 

 
Графічне представлення ОЦКП для n = 3 наведено на рис. 13. 

 

 
 

Рис. 13. ОЦКП при n = 3 
 

Для ортогонального плану необхідно, щоб виконувалося співвідношення: 
 





N

U
jUiU xx

1
0  

 
Оскільки  x0U = 1, то для стовпців j = 1, 2, ...., m+1 повинна виконуватися 

умова: 
 





N

U
jUx

1
0  

 
Це означає необхідність виконання вимоги, щоб сума елементів будь-

якого стовпця (крім j = 0), включаючи стовпці, що відповідають квадратам фак-
тору, має дорівнювати нулю. Це можливо, якщо члени стовпців, які 
відповідають квадратам факторів, перетворені, інакше сума квадратів факторів 
не може дорівнювати нулю. 

Перетворення елементів цих стовпців здійснюється у вигляді: 
 

axx jUjU  21 , 
 

де а – величина, що залежить від кількості факторів. 
Сума елементів стовпця, що відповідає квадратам факторів: 
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N

U

N

U
jUjU

N

U
jU aNxaxx

1 1

22

1

1 0  

 
Звідки: 

 

N

x
a

N

U
jU

 1

2

 

 
У загальному випадку ортогональний центрально-композиційний план 

при трьох (n) факторах має наступний вигляд: 
 

 
 

У ОЦКП кожен фактор фіксується, в загальному випадку, на п'яти рівнях: 
 (-α,-1, 0, 1, +α). 

Для визначення невідомих «а» і «α» потрібно сформувати і вирішити сис-
тему з двох рівнянь. Одне з них для «а» ми записали раніше. Інше рівняння 
отримаємо з умови ортогональності для стовпців x4

/ i x5
/ : 

 

    



N

U
UU annaaaaNxx

1

2
0

222
0

/
5

/
4 04241   
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Після найпростіших перетворень з урахуванням того, що N=N0+2∙n+n0 – 
загальне число дослідів в плані, отримуємо співвідношення: 

 

0
2

2 2
2

00 


 aa
N

N
N
N   

 
Співвідношення для а при j = 1, 2 або 3 може бути записано як (див. 

план): 
 

.
2 2

01

2

N
N

N

x
a

N

U
jU 



  

 
Підставивши його в останнє рівняння, отримуємо: 

 

,02 220  aa
N
N  

 
звідки константа перетворення а: 

 

.
22
2

0

0

nnN
Na n

n


  

 
Тоді: 

 

N
Na

N
N 0

2
0 2


   

 
 і плече зіркових точок: 
 

 .
2
1

00 NNN   

 
Наприклад, для ОЦКП за кількості факторів n = 3 маємо наступні пара-

метри плану: 
 

N0 = 23 = 8, N = 8 + 1∙3 + 1 = 15 
 

  ,215,18815
2
1;73,0

15
8

 a  

 
1 – a = 0,27, -a = -0,73, α2 – a = 1,2152 – 0,73 = 0,75 

 
Сам план набуває вигляду: 



 
 

63 

 
 

Очевидно, що план є ортогональним. На відміну від планів ПФЕ для 
ОЦКП сума квадратів факторів різних стовпців не є однаковою. 

За результатами дослідів плану формується поліном: 
 

Y€ = b0 + b1x1 + b2x2 + b3x3 + b12x1x2 + b13x1x3 + b23x2x3 + b123x1x2x3 + b4(x1
2 – a) + 

b5(x2
2 – a) + b6(x3

2 – a) 
 
Коефіцієнти поліному b0, b1, b2, b3, b12, b13, b23, b123, b4, b5, b6 визначаються 

як: 
 

.

1

2

1







 N

U
iU

N

U
UiU

i

x

Yx
b  

 
Можна перетворити поліном до вигляду: 

 
Y€ = b0

/ + b1x1 + b2x2 + b3x3 + b12x1x2 + b13x1x3 + b23x2x3 + b123x1x2x3 + b4x1
2 + b5x2

2 
+ b6x3

2 , 
 

де: 
 

b0
/ = b0 – b4 ∙ a + b5 ∙ a – b6 ∙ a . 

 
Значення параметрів ОЦКП за кількості факторів n: 
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При n = 2 ОЦКП збігається з планом ПФЕ 23. Зіркові точки ОЦКП у цьо-
му випадку лежать на границях варіювання факторів. Якщо точки плану ПФЕ 2n 
завжди лежать на окружності (поверхні кулі, гіпершару), то точки плану ОЦКП 
не лежать на якій-небудь одній окружності (поверхні кулі, гіпершару). План 
ОЦКП не є насиченим. Так, наприклад, для n = 3 поліном має одинадцять членів 
зі своїми коефіцієнтами, але для їх визначення використовують п'ятнадцять 
дослідів. 

Приклад плану ОЦКП для n = 2. 
Параметри плану N0=4, N=9, α=1, а =2/3, 1–а=1/3, -а=-2/3, α2–а=-2/3. Ви-

користаний розглянутий раніше план ПФЕ 22 з доданими дослідами 5-9. 
 

 
 

Коефіцієнти полінома становлять: 
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;5,1
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7436
12 


b  
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323316
2313255743631
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b  

 
    .0

2
2553231743631

4 


b  

 
Поліном набуває вигляду: 

 
Y€ = 4 + 0 ∙ x1 + 0,67x2 + 3(x1

2 – 0,67) + 0 ∙ (x2
2 – 0,67) + 1,5x1x2 = 2 + 0,67x2 + 3x1

2 
+ 1,5x1x2 . 

 
Раніше за планом ПФЕ 22 був сформований поліном: Y€ = 5 + 0,5x2 + 

1,5x1x2 . 
Розраховані значення 



Y  поліному наведено в плані. Також наведено вели-

чини UU YY 


, що підтверджують досить високу точність полінома. Так в 

центральній точці плану, на відміну від випадку застосування плану ПФЕ 22, 
розбіжностей немає. 

 
Рототабельні плани 
Рототабельні плани – це плани, у яких точки плану розташовуються на 

окружностях (сфері, гіперсфері). У рототабельного плану першого порядку точ-
ки плану розташовуються на одному окружності (сфері, гіперсфері) з радіусом 
R: 

 

,
1

2 Rconstx
n

i
iV 



 

 
де V=1,…, n – номер точки плану, i =1,…, n – номер фактору. 
У такому випадку точність оцінювання функції відгуку за будь-яким на-

прямком факторного простору (для усіх точок плану) однакова. 
Рототабельний план може бути симетричним, коли точки плану розташо-

вуються симетрично один одного. Розглянутий раніше план ПФЕ 2n – рототабе-
льний симетричний план першого порядку. 

У рототабельних планів другого порядку точки плану розташовуються на 
двох концентричних гіперсферах з радіусами R1 і R2 . У таких планах: 

 

,11
1

2 Rconstx
n

i
iV 



 

для V =1,…, N0 та 
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n

i
iW Rconstx

1
22

2 ,  

 
для W=1,…, n0, 
де V і W – поточні номери точок плану у двох підмножинах дослідів N0 і n0 

з їхньої загальної кількості N, що відносяться до двох різних концентричних 
сфер. Одна зі сфер може бути виродженою, коли R2=0. Розглянутий раніше ор-
тогональний центрально-композиційний план другого порядку (ОЦКП) не є ро-
тотабельним планом, оскільки його точки лежать на трьох концентричних 
окружностях (сферах, гіперсферах). При n=2 це очевидно з мал. 14. «Зіркові» 
точки плану і точки плану ПФЕ 2n лежать на різних окружностях. 

 

 
 

Рис. 14. Розташування точок ОЦКП на трьох колах. 
 

Рототабельний план може бути ортогональним, якщо виконується умова: 
 





N
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jUiU xx

1
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де  i=1,…,m, j=1,…,m, m>n, i ≠ j – номери стовпчиків плану. 

 
Рототабельний ортогональний центрально-композиційний план 
Рототабельний ортогональний центрально-композиційний план (РОЦКП) 

будується аналогічно розглянутому раніше ОЦКП. До використаного у якості 
ядра плану ПФЕ 2n додаються «зіркові» точки – по дві на кожний фактор і кіль-
ка точок у центрі плану. «Зіркові» точки повинні розташовуватися на поверхні 
гіперсфери з радіусом R, на якій лежать і крапки плану ПФЕ 2n, тобто величина 
плеча «зіркових» точок α повинна дорівнювати радіусу R. Це може бути забез-
печено, за виконання умов ортогональності, тільки при відповідному виборі чи-
сла спостережень у центральній (нульовий) точці плану n0. Для РОЦКП n0 зале-
жить від числа факторів n. Нагадаємо, що в ОЦКП n0 = 1 для будь-якого числа n. 

Радіус сфери, на якій лежать точки плану ПФЕ 2n при двох рівнях варію-
вання факторів з діапазоном 1 становить (рис. 15): 
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Рис. 15. Радіус кола (сфери), на якій лежать точки плану ПФЕ 2n при діапазоні 
варіювання факторів від –1 до +1: 

 
а) n=1, 11 R ; 
б) n=2, 414,12 R ; 
в) n=3, 732,13 R  

nR  . 
Таким чином, при побудові РОЦКП із ядром із плану ПФЕ 2n плече «зір-

кових» точок визначається числом факторів 
 

.n  
 

Раніше при визначенні параметрів ортогонального композиційного плану 
другого порядку з ядром із плану ПФЕ 2n було отримано: 

 

 ,
2
1

00 NNN   

 
де N0 = 2n  – число точок плану ПФЕ, 
N = N0 + 2n + n0 – повне число точок композиційного плану другого по-

рядку, 
NNa 0  – константа перетворення елементів стовпців, що відповідають 

квадратам факторів. 
У цьому випадку для РОЦКП число спостережень у центрі плану: 
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2

4 2

0 nnn n   

 
Якщо n0 не ціле, то при практичній побудові плану його округлюють до 

цілого, але властивість ортогональності плану порушується. 
Параметри РОЦКП залежно від числа факторів: 
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Без висновку для РОЦКП рекомендується приймати: 
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Тоді: 
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Параметри РОЦКП: 
 

 
 
Приклад рототабельного ортогонального центрально-композиційного 

плану для n = 2.  
Параметри плану: 
 

414,12  , n0 = 8, N0 = 22 = 4, N = 22 + 2∙2 + n0 = 16, 
 

5,00 
N
Na , 1 – a = 0,5, – a = – 0,5, α2 – a = 2 – 0,5 = 1,5. 

 
Немає необхідності проводити вісім разів (точки з 9 по 16) досліди у 

центрі плану. Досить провести цей дослід один раз і записати результат в усі ві-
сім рядків. Рядки скорочувати не можна, тому що порушується властивість ор-
тогональності, і коефіцієнти поліному будуть визначені неправильно. 

Коефіцієнти квадратичного поліному розрахуються, як і раніше. 
Використано розглянутий раніше план ПФЕ 22 з доданими дослідами 5-

16: 
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Поліном набуває вигляду: 

 
YРОЦКП = b0 + b1x1 + b2x2 + b12x1x2 + b11(x1

2 – a) + b11(x2
2 – a) = 3,125 + 0 ∙ x1 + 

0,6035x2 + 1,5x1x2 + 1,875(x1
2 – 0,5) + 0,375(x2

2 – 0,5) = 2 + 0 ∙ x1 + 0,6035x2 + 
 + 1,5x1x2 + 1,875x1

2 + 0,375x2
2 . 

 
Розраховані значення функції та розбіжності з дослідними даними пред-

ставлені в передостанньому й останньому стовпцях плану. 
Раніше для ОЦКП, при поверхні функції, що певною мірою відрізняється, 
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був отриманий близький поліном у вигляді: 
 

YОЦКП = 2 + 0 ∙ x1 + 0,67x2 + 1,5x1x2 + 3x1
2 + 0 ∙ x2

2 . 
 

Для n=2 число членів квадратичного полінома становить шість. В ОЦКП і 
РОЦКП необхідно провести дев'ять відмінних один від одного дослідів при п'я-
ти рівнях варіювання факторів. Тому ОЦКП і РОЦКП – ненасичені плани. Таке 
число експериментальних точок може бути використано для побудови, напри-
клад, кубічних поліномів. 
 

 Плани другого порядку з одиничною областю планування  
Оскільки ОЦКП (ортогональний центрально-композиційний план) і 

РОЦКП (рототабельний ортогональний центрально-композиційний план) – 
композиційні плани, то при природній сфері планування «зіркові» точки можуть 
виходити за межі одиничного гіперкубу і одиничного гіпершару. Для вписуван-
ня плану в область одиничного гіпершару необхідно змінити значення факторів 
шляхом множення їх на коефіцієнт 

n
C 1
 . 

Так, при n=2: 707.0
2

1
 ОЦКПРОЦКП CC . 

Значення факторів у ОЦКП і РОЦКП при переході від природної області 
планування до одиничного гіпершару, при n = 2: 

 

 
 

Можуть використовуватися рототабельні плани з точками плану у верши-
нах інших, окрім квадрату (кубу, суперкубу), правильних многогранників, впи-
саних в область одиничного кола (кулі, гіпершару). У рототабельному плані на 
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основі N0 –кутника присутні N0 точок, що відрізняються, на колі з радіусом 
R1=1, і n0 співпадаючих точок у центрі плану, з радіусом R2=0. При n = 2 для 
квадратичного поліному при шести його членах число відмінних точок плану 
має бути не менше шести. У планах на основі п'ятикутника (шестикутника або 
семикутника) присутні 6 (7 або 8) відмінних точок, що менше ніж у ОЦКП і 
РОЦКП, у яких 9 відмінних точок. При відповідному виборі многокутника мо-
жна сформувати насичений рототабельний план другого порядку. Значення фа-
кторів у точках плану визначаються типом многокутника. 

Рототабельний план на основі правильного многокутника при n = 2: 
 

 
 

Константа перетворення елементів стовпців, що відповідають квадратам 
факторів, для всіх подібних планів становить: 
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Співвідношення 
N
N 0     може бути визначено з рівняння виконання умови 

ортогональності стовпців x4
/  i x5

/ :    
 





N

U
UU xx

1

/
5

/
4 0  

 
Після нескладних перетворень воно зводиться до вимоги: 

 

,025,0125,0
2
0

0 
N
NN  

 
що виконується за умови в таких планах: 
 

2
10 

N
N  

 
i, відповідно N0 = n0 = 0,5N . 
Таким чином, число точок у центрі плану для всіх подібних планів дорів-

нює числу точок на поверхні одиничного гіпершару і визначається типом вико-
ристаного багатогранника. 

Константа перетворення для всіх подібних планів складає а = 0,25. 
Наприклад, в рототабельному плані при n = 2 на основі правильного шес-

тикутника присутні 7 відмінних точок: N0 = 6 точок на одиничному колі і n0 = 6 
співпадаючих точок у центрі плану (рис. 16). 

 

 
 

Рис. 16. Рототабельний план при n = 2 на основі правильного шестикутника 
 

Тут при побудові плану перший фактор варіюється на п'яти рівнях, а дру-
гий – на трьох рівнях.  
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Рототабельний план при n = 2 на основі шестикутника: 
 

 
 

Існують рототабельні плани, де обидва радіуса не нульові. При цьому кі-
лькість точок на кожній поверхні і відношення радіусів пов'язані. 

Числа точок кол рототабельного плану і співставлення їх радіусів. 
 

 
 
Приклад такого плану при n = 2, N0 = 8, n0 = 6, R2/R1 = 0,25 (рис. 17): 
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Рис. 17. Рототабельний план з двома невиродженими окружностями. 
 

Практична робота №3 (2 год.) 
Тема 

Планування експерименту 
План 

1. Усне опитування за матеріалами теми 2 та оцінка знань. 
2. Постановка та умова задачі 2.1 (ортогональний план експерименту) 
3. Розв’язок задачі 2.1. Контроль результатів. 
4. Постановка та умова задачі 2.2. (план ПФЕ 2n) 
5. Розв’язок задачі 2.2. Контроль результатів. 
6. Висновки. 
 
Завдання для самостійної роботи (8 год.): 
4. Підготовка до усного опитування за матеріалами теми.  
5. Підготувати презентацію на тему: «Латинський квадрат».  
6. Розв’язок задач 2.3 (план дробового факторного експерименту), 2.4 (рото-

табельний план експерименту). 
 

Контрольні запитання до теми 2 
 

1. Що таке план експерименту? У чому полягає планування експерименту? 
2. Яка мета планування експерименту? 
3. Що таке функція відгуку? Як вона визначається кількісно? 
4. Що таке поверхня відгуку? 
5. Як функцію відгуку розкласти у степеневий ряд? 
6. Який фактор називається кодованим? 
7. Які максимальні та мінімальні значення кодованих факторів?  
8. Що таке границя сумісності факторів? Який її графічний вигляд? 
9. Якими коефіцієнтами визначається ступінь впливу факторів на функцію від-

гуку? 
10. Як записується повний квадратичний поліном? 
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11. Що таке матричне перетворення? Як воно записується? 
12. Що таке транспонована матриця? Як здійснюється транспонування у 

програмі Microsoft Excel? 
13. Яка матриця називається оберненою? Яка процедура її побудови?  
14. Яка матриця називається симетричною? Яка її структура? 
15. Який основний принцип стратегії застосування планів? 
16. Яка головна умова ортогональності матриці? Яке планування називається ор-

тогональним? 
17. Який план називається насиченим? 
18. Який план називається рототабельним? 
19. У чому полягає план повного факторного експерименту? Яке число факторів, 

рівнів? 
20. Як виглядае геометричне відображення плану ПФЕ 22? 
21. Які основні особливості плану ПФЕ 22? 
22. Якими чинниками визначається насиченість (не насиченість) та рототабель-

ність плану ПФЕ 2n?  
23. Скільки рядків і стовпців має план ПФЕ 23? Яке його геометричне 

відображення? 
24. Як виглядає поверхня функції відгуку у плані ПФЕ 22?  
25. Коли доцільно застосовувати план дробового факторного експерименту? 
26. Як будується план ДФЕ? 
27. Чим відрізняються плани ПФЕ 23 та ДФЕ 23-1 (показати графічно)? 
28. Як побудувати план ДФЕ 24-1 і визначити поліном? 
29. Який план називається насиченим планом першого порядку? Що таке сим-

плекс-план (показати графічно? 
30. За якими ознаками можна судити про допустимість використання неповного 

квадратичного полінома, побудованого на основі планів ПФЕ 2n? 
31. Як виглядає функція відгуку у планах другого порядку? 
32. Який план називається ортогональним? Яка структура плану ОЦКП? 
33. Як обраховується загальна кількість точок у плані ОЦКП? 
34. Як виглядає ОЦКП для трьох (n) чинників? 
35. На яких рівнях фіксується кожен фактор у плані ОЦКП? 
36. Яка основна відміна планів ПФЕ та ОЦКП? 
37. Наведіть приклад плану ОЦКП для n = 2. 
38. Як розташовані точки у рототабельному плані? 
39. Як будується рототабельний ортогональний центрально-композиційний план 

(РОЦКП)? 
40. Як визначити радіус сфери, на котрій лежать точки плану ПФЕ 2n при двох 

рівнях варіювання факторів? 
41. Як визначити плече «зіркових» точок при побудові РОЦКП із ядром із плану 

ПФЕ 2n? 
42. Наведіть приклад рототабельного ортогонального центрально-

композиційного плану для n = 2. 
43. Як будуються плани другого порядку з одиничною областю планування? 
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44. Як вигляд має рототабельний план на основі правильного многокутника при 
n = 2? 

45. Як будується рототабельний план при n = 2 на основі шестикутника? 
Література:  
1. Налимов В.В. Теория эксперимента. М., 1971 207 с. 
2. Хикс Т. Основные принципы планирования эксперимента. М., 1967, 406 с. 
3. Славутский Л.А. Основы регистрации данных и планирования эксперимен-

та. Учебное пособие: Изд-во ЧГУ, Чебоксары, 2006, 200 с. 
 

Типове завдання модульної контрольної роботи 
  

І. Відповісти на 5 теоретичних питань (наприклад):  
1. Дати визначення поняття наука. Що таке наукове дослідження, наукове знан-

ня? 
2. Дати визначення поняття експеримент. Які є види експериментів 
3. Що таке функція відгуку? Як вона визначається кількісно? 
4. Чим відрізняються плани ПФЕ 23 та ДФЕ 23-1 (показати графічно)? 
5. Наведіть приклад рототабельного ортогонального центрально-

композиційного плану для n = 2. 
 
ІІ. Здати оформлені практичні роботи.   
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. АНАЛІЗ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДАНИХ 
 
ТЕМА 3. Основні методи статистичного аналізу (24 год.). 
Лекція 9. Теорія похибок та оброблення результатів експерименту – 4 годи-
ни. 
План лекції:  
 Класифікація і типи похибок. 
 Прямі та непрямі вимірювання. 
 Випадкові вимірювання та похибки. 
 Оброблення вимірювань. 
 

Класифікація і типи похибок 
Абсолютні – відносні похибки 
Вимірювана величина x має похибку Δх; це – абсолютна похибка, вона 

має розмірність величини х. Відносна похибка вводиться для оцінювання якості 
вимірювання; вона, очевидно, безрозмірна: 

x
x .  

Систематичні – випадкові похибки 
Систематичні – це ті похибки, які повторюються у серії дослідів та ма-

ють одну й ту саму величину. З них можна виділити: поправки (які уточнюють 
теорію, постійні впливи тощо), невідомого походження (недостатньо розробле-
на теорія, складний експеримент) та, зрештою, клас точності приладу. Найчас-
тіше клас точності приладу вважається основним джерелом систематичних по-
хибок. В електровимірювальних приладах зазвичай є класи від 0,05 до 4. Для 
класу 0,5 при загальній шкалі у 100 поділок покази приладу даються не точніше, 
ніж 0,5 % від усієї шкали, тобто 0,5 поділки. Максимальні похибки іноді нано-
сяться на самі придали, наприклад, деякі лінійки мають напис 0,1 мм. Це ціна 
поділки. 

На багатьох вимірювальних приладах ціна поділки шкали узгоджена з 
класом приладу. 

Випадкові похибки походять з багатьох одночасно впливаючих джерел за-
вад. Вони виявляються лише при багатократних вимірюваннях. Це похибки, які 
піддаються обробленню за допомогою математичної статистики, точніше, – те-
орії ймовірностей. Їхня непередбачуваність, таким чином, зводиться до мініму-
му. 

Важливий тип випадкових – систематичних похибок – промахи (помил-
ки), тобто грубі помилки, які виникли в ході експерименту. Їх потрібно вміти 
відділити від нормальних вимірювань, основний спосіб їх усунення – це увага 
та пильність. 

 
Прямі та непрямі вимірювання 
Якщо величина х вимірюється безпосередньо приладом, то це пряме вимі-

рювання; похибки прямого вимірювання описано вище. У сучасній науці багато 
понять уведено в результаті розвитку теорії та їх безпосередньо виміряти немо-
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жливо. Вони обчислюються за теоретичними формулами, в які входять величи-
ни, що вимірюються безпосередньо (прямо). Такі обчислювані величини нази-
ваються непрямими вимірюваннями, а їх похибки визначаються похибками ве-
личин, які входять до формул. 

У загальному випадку абсолютна (і відносна) похибка непрямо вимірюва-
ної величини визначається з правил диференціювання функції Y багатьох 
змінних х1, х2, х3… для першого наближення: 
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де Y(х1, х2, х3…xn) – непрямо вимірювана величина, яка залежить від інших 
(прямо) вимірюваних незалежних х1, х2, х3…xn; Δхі – похибка (загальна максима-
льна похибка) величини хі; 

ix
Y

  – частинна похідна за змінною хі. 

У найпростішому випадку , для однієї незалежної величини х, маємо: 
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Розглянемо приклади. 
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Випадкові вимірювання і похибки 
Випадкові вимірювання, які містять випадкові похибки, описуються за 

допомогою теорії ймовірності. Тому основне поняття теорії випадкових вимі-
рювань – це ймовірність. 
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Ймовірність випадкової величини 
З поняттям ймовірності випадкових подій ми зустрічаємося у своїй по-

всякденній діяльності, коли оцінюємо шанси появи такого типу подій. Ймовір-
ність події А – це число Р(А), яке характеризує можливість появи цієї події. За 
визначенням, 0 ≤ Р(А) ≤ 1 – ймовірність неможливої події дорівнює нулю, до-
стовірної – одиниці. Іноді ймовірність виражають у відсотках. Строге введення 
поняття ймовірності засновується на законі великих чисел. 

Для описання ймовірності введемо відношення 
n
m

  числа m появи події 

А при n випробуваннях; воно називається частотою цієї події. Тоді для будь-
якого як завгодно малого ε > 0 існує число Р таке, що за достатньо великої кіль-
кості випробувань n виконується умова   P . Число Р називається ймовір-
ністю появи події А; по суті – це межа, до якої прямує частота події А при 

n : P
n



lim . 

Розподіл Гаусса для безкінечного числа випадкових вимірювань 
Для характеристики випадкової величини потрібно знати множину мож-

ливих значень цієї величини та ймовірності, з якими вона можке приймати ці 
значення. Ці дані утворюють закон розподілу випадкової величини. Наприклад, 
розподіл числа очків при киданні гральної кості описується рівними ймовірнос-
тями 1/6, для кожного значення від 1 до 6. Це розподілення дискретної випад-
кової величини. Часто зустрічаються безперервні випадкові величини, можливі 
значення котрих заповнюють усю числову вісь (або деякі інтервали). 

У теорії випадкових похибок вимірювань важливе значення має нормаль-
ний закон розподілу або функція Гаусса. Він справедливий, коли діє відразу де-
кілька джерел похибок, і жодне з них не домінує; при цьому кожне джерело 
вносить лише малу частку в загальну похибку. Нормальний закон розподілу 
ймовірності випадкових похибок описується формулою Гаусса: 
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де х – випадкова величина вимірювання; х0 – її істинне значення, найчас-
тіше – невідомо; σ2 – дисперсія розподілення; е = 2,71928 – фундаментальна ма-
тематична стала. 

На рис. 1 наведено графіки ρ(х) для трьох різних значень дисперсії. Видно, 
що найбільша ймовірність зміни припадає на істинні значення – х0. 

У математичній статистиці показується, що в якості істинного значення х0 
можна використати середнє арифметичне з n вимірювань: 

n
xxxx n

n



...21 ,      (6) 

де хі – значення і-го вимірювання випадкової величини х. Чим більше 
проведено випробувань (n), тим краще виконується це твердження, тобто 

0lim xx n
n




. 

Середньоквадратична похибка випадкових вимірювань 
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Форма кривих Гаусса встановлює, наскільки часто повинні з’являтися по-
хибки тієї чи іншої величини. 

 

 
 

З рис. 1 видно, що чим більша дисперсія випадкової величини σ, тим ши-
рше крива і нижче її пік. Таким чином, для великої дисперсії ймовірність, про-
порційна ρ(х), слабко спадає при відхиленні від істинного значення х0. Навпаки, 
для малої дисперсії, ймовірність отримати таке само вимірювання, мала. Зна-
чення σ характеризує якість методики вимірювання: чим менше дисперсія, тим 
краще методика. 

У реальному експерименті ми маємо кінечне число вимірювань n. Тому, 
як і для середнього арифметичного, вводиться величина, яка характеризує сере-
днє відхилення випадкової величини х від x ; вона називається середньоквадра-
тичним відхиленням (похибкою): 
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Виявляється, що за як завгодно великого числа вимірювань, середньоква-

дратична похибка прямує до дисперсії: 


n
n

Slim ; та чим більше n, тим точніше 

рівняння: Sn ≈ σ. 
Очевидно, що з досліда ми можемо знайти лише Sn. 
Довірча ймовірність 
Щільність ймовірності ρ(х) характеризує ймовірність отримати значення 

випадкової величини х з точністю dx. Таким чином ρ(х)dx є ймовірність виміря-
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ти в експерименті значення х в межах dx. Повна ймовірність Р отримати у вимі-
рюванні: 

 
х0 – Δх ≤ х ≤ х0 + Δх;       (8) 
– Δх ≤ (х – х0) ≤  Δх      (9) 

 
визначається площею під кривою розподілу ρ(х); математично площа обчислю-
ється через інтеграл (рис. 2): 
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Ця ймовірність називається надійністю або довірчою ймовірністю. Отже 

α – це ймовірність того, що одиничний результат вимірювання відрізняється від 
істинного на величину, що не перевищує Δх. Величина Δх називається довірчим 
інтервалом. Імовірнісне описання випадкових вимірювань веде нас до важливо-
го висновку: поняття вимірювання включає середнє арифметичне величини (що 
випрюється прямо або непрямо), довірчий інтервал Δх та довірчу ймовірність α 
– отримати результат вимірювання в цьому інтервалі. 

Для будь-якої величини Δх за формулою для нормального розподілу (5) 
може бути обрахована відповідна довірча ймовірність α. Результати цих розра-
хунків зведено в табл. 1, де 


 x
  (відносна величина). Щоб скористатися таб-
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лицею, необхідно знати дисперсію σ; її знаходять приблизно, прирівнюючи до 
середньоквадратичної похибки Sn; яка розраховується шляхом підстановки екс-
периментальних даних у рівняння (7). Обде зі завдань оброблення результатів 
випадкових вимірювань зводиться до встановлення довірчої ймовірності та зна-
ходження відповідного їй довірчого інтервалу. Можливе і обернене завдання: 
задається Δх, а визначається α. Наприклад, довірча ймовірність, яка відповідає 
довірчому інтервалу Δх = σ (ε = 1), становить 0,68; 
 

Δх = 2σ   α =0,95 
Δх = 3σ   α =0,997. 

 
Табл. 1. Результати розрахунку довірчої ймовірності залежно від величи-

ни ε. 
 

 
 

Очевидно, що чим більше довірчий інтервал, тим вище довірча ймовір-
ність (надійність). Це добре ілюструється на рис. 2: заштрихована площа під 
кривою тим більше, чим більше інтервал Δх. У тих випадках, коли необхідна 
висока надійність (військова техніка, авіація, космонавтика тощо) допуск вста-
новлюється декілька σ. Щоб у цьому випадку техніка надійно працювала, потрі-
бно різко знижувати дисперсію, що досягається за допомогою високих техноло-
гій. 

Закон додавання випадкових похибок. 
Якщо випадкова величина z вимірюється непрямо та z = x ± y, де x, y - не-

залежно вимірювані випадкові величини зі середньоквадратичною похибкою Sx 
та Sy відповідно, то середньоквадратична похибка величини z визначається за 
формулою: 
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222
yxz SSS  .       (11) 

 
У загальному випадку багатьох N випадкових величин Xi: 





N

i
Xz i

SS
1

22 .       (11.1) 

Наприклад, нехай для двох випадкових величин  X та Y їхні середньоквад-
ратичні похибки Sx та Sy = Sx/2. Тоді за формулою (11) Sz ≈ 1.1Sx. 

Таким чином, для підвищення точності вимірювань за наявності кількох 
випадкових величин, необхідно зменшити похибку, яка має найбільшу величину. 

Другий наслідок закону додавання випадкових похибок ще важливіший та 
стосується похибки суднього арифметичного. 

Нехай х1, х2,…, хn – результати окремих рівноточних (з однаковою точніс-

тю) вимірювань з дисперсією σ ≈ Sn. Середнє арифметичне 
n
x

n
x

n
xx n ...21 . 

Тоді відповідно до рівняння (11.1): 
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n
SS n

x  .     (12) 

 
Таким чином, середнє арифметичне має меншу похибку, результат кож-

ного окремого вимірювання. 
Середнє арифметичне та істинне значення вимірюваної величини. Розпо-

діл Стьюдента для скінченного числа вимірювань 
Оскільки середнє арифметичне x має меншу похибку, потрібно вирішити 

задачу: наскільки воно близьке до істинного х0 при n вимірюваннях. На зразок 
випадку нормального розподілу, справедливого при n → ∞, складаємо відно-
шення: 
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      (13) 

 
Числа tα,n називаються коефіцієнтами Стьюдента, вони залежать від об-

раної (або шуканої) надійності α та числа вимірювань n. Таким чином, коефіціє-

нти tα,n відіграють таку саму роль, як і 





 


 x , але для скінченного числа вимірю-

вань. Для малого числа вимірювань використання нормального розподілу (5) 
дасть похибку, і тим більшу, чим менше n. Отже потрібно застосовувати більш 
точний розподіл ймовірностей, що залежить від n. Такі розподіли для n ≥ 2 були 
розраховані та затабельовані (зведені в таблиці, таблиця 2) і названі розподілом 

Стьюдента; роль нормованої похибки 





 


 x  тепер відіграють коефіцієнти 

Стьюдента tα,n  з (13). 
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З цієї таблиці видно, що при великих n величини tα,n  прямують до відпові-
дних значень величин α: наприклад, для ймовірності α=0.7 при n → ∞ t0.7,n → 
1.0; для α=0.95 t0.95,n → 2.0 (порівняємо з нормальним розподілом: для α=0.68 
α=1.0, для α=0.95, α=2.0). Це цілком природно, оскільки при збільшенні n Sn → 
σ. Для малих значень n при заданій ймовірності α tα,n  стає більшим α. Якщо не 
врахувати цю обставину, використання α замість tα,n  призвело б до заниження 
∆х: 
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n  ,       (14) 

 
Використовуючи коефіцієнти Стьюдента, можна переписати рівняння (10) 

у вигляді: 
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Це ймовірність того, що істинне значення х0 лежить в інтервалі 
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x ,, ,  . Вона також носить назву довірчої ймовірності для довір-

чого інтервалу n
n t
n

Sx , . 

Наведемо приклад з експериментальної фізики. Для того, щоб підтверди-
ти закон Малю у поляризаційних вимірюваннях отримали значення сумарної ін-
тенсивності Wo + We світла звичайного променя спільно з незвичайним: 

 

 
 
Після розрахунків маємо: 
n = 18 
x = 32.17 дел. 
Sn = 9.17 дел. 
Закон Малю говорить: Wo + We = const. 
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З якою точність справедливий цей закон для довірчої ймовірності α = 
0.95? 

Рішення: 
Використовуємо (14), де Sn = 9.17, n = 18, t0.95,18 = 2.1 (з таблиці 2): 
 

54.41.2
18
17.9

x дел. 

 
Відносна похибка 

x
x = 0.14 = 14%. 

Відповідь: для ймовірності α = 0.95 закон Малю справедливий з точністю 
14%. 

Виявлення промахів 
Можна вважати деяке вимірювання промахом, якщо ймовірність випадко-

вої появи такого значення достатньо мала. Розглянемо цю проблему детальніше. 
Будемо використовувати нормальний закон розподілу для n → ∞. Залучення 
більш точного розподілу Стьюдента істотно більш точного результату не дасть. 
Як було сказано вище, ймовірність появи значення, що відхиляється від серед-
нього арифметичного ( x ) більш ніж на 3σ, дорівнює 0.003. Усі вимірювання, що 
відрізняються від x  на цю (або більшу) величину, можуть бути відкинуті як ма-
лоймовірні. Якщо вимірювання даються легко, краще відкинути значення, що 
сильно відхиляються, – це не призведе до істотної похибки, але виключить про-
мах. 

Якщо ж вимірювань мало або вони трудомісткі, слід перевіряти наявність 
промахів. 

По-перше, корисно подивитися, наскільки істотно він змінює кінцевий ре-
зультат. По-друге, якщо ймовірність β > 0.1 слід його залишити, при β < 0.01 – 
відкинути. 

Спільне врахування систематичних та випадкових похибок. Декілька ви-
падкових величин 

Спільне врахування систематичних (δ) і випадкових похибок необхідне у 
випадках, коли з будь-яких причин неможливо зменшити значення випадкової 

помилки ( n
n t
n

Sx , ) так, щоб ∆xвипадк.<< ∆xсистем.. У якості верхньої загальної 

похибки можна прийняти: 
 

 









2
2 2

n
Sn  для α = 0.95     (16) 

 
де: для коефіцієнта Стьюдента обране значення 2. 
Якщо випадкові похибки дуже малі, тобто: 
 

24 nS  << δ2,           (17) 
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то можна обмежитися одним вимірюванням. Інший випадок допустимості 
одноразового вимірювання, коли достатньо грубого вимірювання (оцінка). 

Коли шукають величину, що залежить від декількох незалежних випадко-
вих величин, що вимірюються прямо, довірча ймовірність для цієї величини, яка  
вимірюється непрямо, є добутком: 

α = α1∙ α2 ∙∙∙ αn,        (18) 
де: α1, α2,… – довірча ймовірність для незалежних випадкових величин, 

що входять до формули та вимірюються прямо. 
Зрозуміло, що у цьому випадку слід прагнути до того, щоб кожна ймовір-

ність була якомога ближче до 1. 
 
Оброблення вимірювань 
Число знаків при розрахунку похибок 
Теорія математичної статистики показує, що для n ≤ 10 похибку самої по-

хибки можна визначити не точніше ніж на 30%. Таким чином, немає сенсу за-
лишати два і більше значення у похибці, якщо старший розряд її числового зна-
чення більше 3: 

 
∆х = 0.357 

∆(∆х)   0.3 ∙ 0.357   0.11 
 

Видно, що старший розряд останньої похибки знаходиться у десятих до-
лях; тому потрібно округлити: ∆х = 0.357 ≈ 0.4   0.1. 

Якщо старший розряд ∆х дорівньє 3 або менше, потрібно зберігати при 
округленні два розряди: 

 
∆х = 0.226 

∆(∆х)   0.3 ∙ 0.226 = 0.07   
∆х ≈ 0.23   0.07 

 
Похибка похибки при обробці вимірювань не розраховується. 
Про точність розрахунків 
Точність обробки числового матеріалу повинна бути узгоджена з точніс-

тю самих вимірювань. Розрахунки, що проведені з більшим числом знаків, ніж 
це потрібно, складають хибне уявлення про високу точність вимірювань. У той 
самий час не слід погіршувати результати вимірювань, грубо округлюючи вимі-
рювання. У всіх випадках необхідно притримуватися правила: похибка, що 
отримується в результаті розрахунків, повинна бути на порядок (тобто у 10 
разів) меншою за загальну похибку вимірювань. 

Процес обробки розрахунків (вимірювань величини y) 
1. Проводяться усі прямі вимірювання з максимальною точністю. 
2. Розраховуються їх середні арифметичні та середньоквадратичні: 1x , 2x ,…; Sn1, 

Sn2,… . 
3. Розраховуються довірчі інтервали ∆х1, ∆х2,… за формулою: 
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де α = 0.95; для декількох випадкових величин, які можна виміряти безпосе-
редньо, беремо α = 0,98; 
ni – кількість вимірювань даної величини. 

4. Обчислюється загальна похибка для кожної випадкової величини, що виміря-
на прямо, за формулою (16): 
 

22
ii xi          (20) 

 
де: δi – систематична похибка при вимірюванні випадкової величини xi. Окру-
глення – до двох значущих цифр. 

5. За формулою для похибки величини, що виміряна непрямо (формули 1 4) 
обчислюється ∆y ; у якості ∆х1, ∆х2,… беруться ∆1, ∆2,… з (20). Округлення 
виконується до двох значущих цифр, якщо число вимірювань n > 10, і до 
однієї цифри при n < 10. 

6. До робочої формули підставляються середні ix  та обчислюється y  – шукана 
величина, що виміряна непрямо. Округлення проводиться до знаку, що 
відповідає найменшому розряду (знаку) у похибці ∆y. 

7. Обчислюється відносна похибка 
y
y . 

8. Результат обробки записується у вигляді: 
 

yyy   
 

з ймовірністю α = α1∙α2 … 
9. Якщо потрібно порівняти експериментальні криві з N точками з теоретични-

ми, обчислюється середньоквадратичне відхилення: 
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де: ytheor k – теоретичні значення величини y у k-тій точці, що задані у масиві 
розміром N; yk – значення прямих вимірювань k-тої точки. 

10. Обчислюється: 
 




y
y

N
S

ty N
N,95.0 . 

 
Теорія справедлива з точністю δ для довірчої ймовірності 0.95. 
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Приклад обробки вимірювань з експериментальної фізики 
У праці «Інтерференційний дослід Юнга» з метою обчислення похибки 

непрямих вимірювань (відстані між щілинами) використовується величина 
 

y
y


  – відносна похибка вимірювання відстані між максимумами інтенсивності 

світла; тут: y  – середньоарифметична відстань між сусідніми максимумами; 
 y  – її загальна абсолютна відмітка. 

Визначення  y  у цій праці нетривіальне: великі флуктуації струму че-
рез велику чутливість установки до вібрацій та механічних напружень, відстань 
між максимумами невелика, самі максимуми пологі. Щоб врахувати великі 
флуктуації, виконується серія вимірювань (20 30) струму фотодіоду за одних і 
тих самих умов (зняття статистики). Задамося надійністю (довірчою ймовірніс-
тю) 0,95. З таблиці для коефіцієнтів Стьюдента знаходимо для n = 20, t0.95,20 = 

2.1; відповідний довірчий інтервал 
20

1.2 20Si   (див. формулу (19)), де S20 – се-

редньоквадратична похибка (формула (7)). У цій праці систематична похибка 
вимірювання струму набагато менша за випадкову, тому загальна похибка скла-
дається тільки з випадкової. S20 – обчислюється на основі 20 вимірювань. Поми-
лка положення максимуму  y  знаходиться у межах ∆i за графіком, що побу-
дований на основі проведених вимірювань інтерференційного поля (Рис. 3). 

 

 
 
Нарешті, щоб підвищити точність, вимірюється відстань між найбільш 

дальніми максимумами, які вдалося виміряти ∆yk; це можна робити, оскільки 
відстань між будь-якими сусідніми максимумами (їх багато) однакові. При цьо-
му відносна похибка зменшується у (k – 1) разів, де k – кількість задіяних мак-
симумів. Таким чином, шукана відносна похибка дорівнює: 
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  ,
yk

y

    ,1 ykyk   

 
де ∆y – відстань між максимумами, що входять до робочої формули і роз-

раховується з останнього співвідношення. 
Довірча ймовірність загального результату обчислення відстані між щіли-

нами визначається саме флуктуаціями струму і дорівнює 0.95. 
 

Лекція 10. Статистична обробка аналітичних даних – 6 годин. 
План лекції:  
 Основні поняття та категорії прикладної статистики. 
 Методи зведення, групування і зображення статистичних даних. 
 Критерії оцінювання подібності (чи відмінності) двох статистичних вибірок. 
 Факторний аналіз. 
 Кореляційний аналіз. 
 Регресійний аналіз. 

 
Основні поняття та категорії прикладної статистики 
Слово “статистика” походить від латинського ”status” – стан. Звідси утво-

рилися слова: “stato” – держава; “statista” – знавець держави; “statistica” – сума 
знань про державу. 

Спочатку статистика надавала лише словесний опис державних справ і 
лише з ХІХ ст.статистичні відомості стали повідомляти в кількісній формі. У 
сучасному розумінні термін “статистика” вживається в науці з 1749 року. Впе-
рше його запровадив німецький вчений професор філософії та права Готфрид 
Ахенваль (1719-1772). 

Термін “статистика” багатозначний, у науковій і практичній сферах під 
ним розуміють: 
- вид інформації, тобто зібрані статистичні дані (підсумкові цифрові показни-

ки) про різноманітні масові явища суспільного життя; 
- форму практичної діяльності, спрямовану на збирання, упорядкування, 
- оброблення та інтерпретацію даних (системи статистичних установ, дослід-

ницькі центри тощо); 
- суспільну науку – спеціальну наукову дисципліну, яка займається розробкою 

теоретичних положень і методів, що використовуються статистичною прак-
тикою, а також навчальну дисципліну, яку викладають у вищих закладах 
освіти всіх рівнів для підготовки фахівців найвищої кваліфікації; 

- “міру”, “оцінку” або “характеристику”, тобто певні статистичні показники, 
наприклад, узагальнені показники вибіркової сукупності (середня, частка) 
тощо. 

Статистична наука сформувалася внаслідок теоретичних узагальнень на-
копиченого людством досвіду обліково-статистичних робіт (практична статис-
тика існує майже 4000 років, в той час як теоретична – лише біля 300), зумовле-
них потребами управління виробництвом і життям суспільства. 
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Сучасна статистична наука є складною, багатогалузевою системою науко-
вих дисциплін. Основні складові частини статистики: 
- теорія статистики; 
- економічна статистика; 
- галузеві статистики; 
- соціальна статистика. 

Предметом статистики є вивчення розмірів і кількісних співвідношень 
між якісно визначеними масовими явищами, а також закономірностей їх форму-
вання, розвитку, взаємозв′язку у конкретних умовах місця та часу. 

Слід звернути увагу на такі принципові особливості статистичної харак-
теристики досліджуваних явищ: 
- кількісну розмірність явищ неможливо розглядати без їх якісної визначеності 

(наприклад: кількість книжок виданих у 1997 р. - 6308, з них українською 
мовою – 3140, російською - 2364 тощо); 

- статистика досліджує не поодинокі, а масові явища. Відповідно статистичні 
показники не відносяться до кожного окремого випадку, а завжди являють 
собою результат узагальнення даних за масою випадків. 

Завдання статистичного дослідження полягає в узагальненні даних і у ви-
явленні закономірностей явищ в конкретних умовах місця та часу, які проявля-
ють себе лише у великій масі явищ через подолання властивої одиничним еле-
ментам випадковості. 

Головна функція статистики – постачання інформації. 
Життя настільки складне і різноманітне, що майже завжди можна знайти 

факти, приклади, які б або підтвердили, або спростували одне і теж твердження. 
Тому, щоб охарактеризувати природне явище в цілому, необхідно розглянути 
всю чи дуже велику масу окремих явищ та процесів, що його стосуються. Таку 
масу називають статистичною сукупністю, об′єктом статистичного дослі-
дження. Для вивчення цього об’єкта в статистиці застосовують ряд важливих 
понять і категорій: 
- статистична сукупність; 
- одиниця статистичної сукупності; 
- одиниця статистичного спостереження; 
- ознака; 
- варіація; 
- статистична закономірність, 
- статистичний показник. 

Статистична сукупність – це впорядкована множина існуючих елемен-
тів (однорідних у певному відношенні), поєднаних спільними, притаманними 
кожному елементу множини, властивостями, умовами та причинами існування і 
розвитку. Статистична сукупність зовсім не обов′язково вміщує велику кіль-
кість одиниць, вона може бути і досить маленькою, наприклад, обсяг сукупності 
малої вибірки може складати іноді 5-10 одиниць. 

Важливо пам’ятати, що статистична сукупність складається з реально іс-
нуючих матеріальних об′єктів, які підлягають дослідженню. Наприклад: в якості 
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такої множини підземні води різних генетичних горизонтів, хімічні сполуки, які 
їх складають тощо. 

Одиниця статистичної сукупності – це окремий елемент множини, який 
має всі властивості, що притаманні досліджуваній сукупності. Одиниця сукуп-
ності є носієм ознак, значення яких підлягають реєстрації. Наприклад: хімічний 
склад підземних вод – це сукупність, кожний хімічний елемент – її елемент, 
який має спільні з іншими елементами ознаки: заряд, валентність, ступінь окис-
нення тощо. 

Одиниця статистичного спостереження – це первинна одиниця, від якої 
одержують інформацію. 

Ознака – це статистичний еквівалент властивостей (рис, якостей), що при-
таманні елементам (одиницям) сукупності і відбивають їх сутність, характер та 
особливість. 

Наприклад: рівень акредитації, факультети, відділення, спеціалізації, тер-
мін та форми навчання – ознаки закладів освіти. За характером вираження озна-
ки поділяються на: 
- атрибутивні (описові, якісні) – не мають кількісного вираження, а лише сло-

весне. Не піддаються прямому числовому визначенню; їх можна виразити 
тільки числом одиниць в сукупності або реєстрацією наявності чи відсутності 
властивостей, наприклад: назва хімічного елемента, сполуки, показника; 

- кількісні (варіаційні) – мають числове вираження. На відміну від якісних во-
ни можуть бути вимірюваними, тобто визначеними шляхом вимірів, зважу-
вань і підрахунків (маса, концентрація). 

Варіація – це зміна значень конкретної ознаки при переході від однієї 
одиниці сукупності до іншої, інакше кажучи, це окреме значення (індивідуаль-
ний рівень) ознаки кожного елемента (одиниці) сукупності, наприклад, “фаза” – 
тверда, рідка, газоподібна “концентрація” – 2, 3, 4, 5 тощо. Саме наявність варі-
ації зумовлює необхідність статистики! 

Рівень значення ознаки у окремих елементів може вимірюватися за допо-
могою номінальної шкали (шкали якісних величин, найменувань), порядкової 
(рангової) шкали, метричної шкали (кількісних фізичних, хімічних тощо вели-
чин). 

Статистична закономірність – це кількісна закономірність змін у прос-
торі та часі масових явищ і процесів, які складаються з множини елементів 
(одиниць сукупності). Це форма прояву причинного зв’язку, виражена у послі-
довності, регулярності, повторюваності подій, якщо причини (умови), що ви-
кликали ці події не змінюються або мають незначні зміни. 

Характерною особливістю статистичної закономірності є те, що вона вла-
стива не окремим одиницям сукупності, а усій сукупності в цілому і виявляється 
лише в масових явищах при значній кількості одиниць сукупності. Пояснити це 
можна так: формування масового процесу відбувається під впливом основних 
причин (загальних) і причин випадкових (індивідуальних). Якщо кількість подій 
достатньо велика, вплив випадкових причин усувається, взаємно урівноважу-
ється (закон великих чисел). 
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Наприклад, формування хімічного складу підземних вод залежить від за-
гальних для усієї планети причин формування гідросфери Землі, а також від ін-
дивідуальних - хімічного складу порід, через які протікає вода, геохімічної 
бар’єрності тощо. 

Статистичний показник – це узагальнююча кількісна характеристика 
властивостей сукупності загалом чи її частин зокрема щодо конкретних умов 
місця і часу. Статистичні показники поділяються на абсолютні, відносні та се-
редні величини. Якісний зміст показника визначається суттю явища і знаходить 
своє відображення у назві. Кількісну сторону представляють число та розмір-
ність (вимірник).  

На відміну від значень ознак значення статистичних показників отриму-
ють розрахунковим шляхом. Важливо правильно визначити зміст статистичних 
показників та методи їх побудови. 

Будь-яке статистичне дослідження послідовно проходить 3 етапи: 
- перший етап – збирання первинного статистичного матеріалу реєстрацією 

фактів чи опитуванням респондентів (метод статистичного спостереження); 
- на другому етапі зібрані дані підлягають первинній обробці, систематизації 

та групуванню – від характеристик окремих елементів переходять до уза-
гальнюючих показників у формі абсолютних, відносних чи середніх величин 
(методи зведення та групувань, табличний та графічний методи); 

- третій етап передбачає аналіз отриманих під час зведення та групування 
матеріалів для одержання обґрунтованих висновків про стан явищ, що ви-
вчаються, та закономірностей їх розвитку (методи вивчення варіації, дифере-
нціації та сталості, тенденцій розвитку, прогнозування, вивчення взаємо-
зв’язків тощо). 

Вказана послідовність є лише загальною, а конкретний зміст того чи ін-
шого етапу залежить від мети дослідження та характеру даних. 

Передумовою використання статистичних методів має бути визначення і 
розуміння суті явища, що вивчається, його властивостей, особливостей конкре-
тних обставин. 

Статистичне спостереження є першим кроком статистичного дослідження 
і полягає у планомірному, науково-організованому збиранні даних. Формування 
якісної інформаційної бази – це фундамент статистичного дослідження, оскіль-
ки використання лише об’єктивної та достатньо повної інформації на подаль-
ших етапах дослідження надає можливість отримати правильні, обґрунтовані 
висновки про характер і закономірності досліджуваного процесу. 

Але не всі вихідні дані можна покласти в основу узагальнень і висновків, 
тому статистичні дані, що придатні для цього повинні бути: 
- вірогідними і точними – статистичні дані мають доказову силу лише тоді, ко-

ли вони правдиві і достовірні; 
- повними, не випадковими чи уривчастими; дістають їх реєстрацією значень 

ознак усіх одиниць сукупності за необхідний період чи на певний момент ча-
су; 
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- однотиповими, порівнюваними – для їх узагальнення і зіставленості у часі і 
просторі. 

Слід звернути увагу на те, що статистичні дані від інших даних відрізняє 
масовість! Лише завдяки переходу від окремих фактів до масових можна визна-
чити загальну закономірність, позбавлену впливу випадкових причин. 

Процес проведення статистичного спостереження здійснюється в три ета-
пи: 
- підготовка спостереження (складається план: визначаються мета, об’єкт, 

одиниці дослідження, способи збирання даних); 
- проведення масового збору інформації (реєстрація установлених фактів; саме 

забезпечення реєстрації відрізняє статистичне спостереження від спостері-
гання); 

- формування бази даних (контроль та нагромадження даних спостереження, а 
також їх збереження). 

Мета спостереження – основний очікуваний результат статистичного 
дослідження. 

Вона повинна мати чітке формулювання. Невиразність поставленої мети 
може призвести до зібрання зайвих або неповних даних. 

Мета спостереження визначає його об′єкт – деяку сукупність явищ, що 
підлягають обстеженню. Чітке визначення суті, істотних ознак та меж об′єкта 
дозволяє запобігти різному тлумаченню результатів обстеження.  

Уявлення про об’єкт дослідження можна отримати лише при наявності 
інформації, яка характеризує його окремі складові. Тому в ході спостереження 
виокремлюють одиницю спостереження – первинну, звітну одиницю, від якої 
одержують інформацію та одиницю сукупності – первинний елемент об’єкта 
статистичного спостереження, який підлягає обстеженню і реєстрації. Іноді ці 
одиниці збігаються, іноді ні. 

Для досягнення більшої точності результатів дослідження та можливості 
застосування широкого спектра засобів аналізу, під час реєстрації слід врахува-
ти, що ознаки за формою вираження можуть бути як кількісними, так і атрибу-
тивними; тому, добираючи шкалу їх вимірювання, перевагу слід віддати не 
тільки більш інформативним ознакам (номінальній шкалі), а й ознакам із шир-
шими можливостями статистичної обробки (порядковій та метричній шкалам). 

Щоб спостереження дало вірогідні та своєчасні дані, необхідно вирішити 
питання часу та періоду спостереження. Час спостереження (об′єктивний час) – 
це час, до якого належать дані спостереження. Період спостереження 
(суб′єктивний час) – час, протягом якого реєструються дані. 

Зібрана інформація відображується в обліковому документі – статистич-
ному формулярі у вигляді анкети, картки, звіту, опитувального листа. 

Види статистичного спостереження розрізняють: 
- за повнотою охоплення одиниць сукупності: суцільне спостереження (реєст-

руються усі без винятку одиниці сукупності) та несуцільне спостереження 
(реєструється певна частина одиниць сукупності). Залежно від завдань дослі-
дження і характеру об’єкта несуцільне спостереження може здійснюватися 
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способом основного масиву, монографічним, вибірковим, анкетним, через 
моніторинг; при цьому має забезпечуватися репрезентативність відібраної 
частини елементів, тобто їх здатність відтворювати властивості усієї сукуп-
ності елементів (висновки роблять за відібраною частиною про ціле). Найпо-
ширенішим є вибіркове спостереження; 

- за часом реєстрації даних: поточне (систематична реєстрація фактів щодо 
явищ у міру їх виникнення); періодичне (проводиться через певні, як прави-
ло, рівні проміжки часу; разове (виконується за необхідністю); 

- за способом одержання відомостей (первинних статистичних даних): безпо-
середній облік (дослідник особисто реєструє факти, наприклад, метеорологі-
чні спостереження); документальний облік (джерелом відомостей є відповід-
ні документи); опитування (відомості фіксуються зі слів респондентів); може 
здійснюватися експедиційним способом, через самореєстрацію та кореспон-
дентським способом). 

Різні види та форми статистичного спостереження можуть бути поєднані, 
взаємно доповнювати одне одного.  

Помилки спостереження – це розбіжності між даними спостережень та ре-
альними даними. Залежно від причини виникнення розрізняють помилки: 
- репрезентативності – властиві тільки несуцільному спостереженню і виника-

ють унаслідок некоректного формування відібраної сукупності, яка недоста-
тньо повно відтворює склад усієї досліджуваної сукупності; 

- реєстрації – виникають при будь-якому спостереженні внаслідок неправиль-
ного встановлення фактів або невірного їх запису і бувають випадковими 
(описки, незнання, неуважність) або систематичними (навмисне викривлення 
фактів, приховування, некомпетентність, неосвіченість). 

Систематичні помилки є більш небезпечними. Вони приводять до викрив-
лення загальних підсумків, оскільки завжди мають однакову тенденцію чи до 
збільшення, чи до зменшення значень показників по кожній одиниці спостере-
ження. Тому величина показника по сукупності в цілому включатиме накопиче-
ну помилку і взаємно не урівноважується.  

Випадкові помилки виникають внаслідок дії випадкових факторів, напри-
клад, цифри переставлені місцями. Вони можуть відхиляти дані спостереження 
в бік збільшення або зменшення. Проте деякою мірою взаємознищуються у від-
повідності з дією закону великих чисел і не є небезпечними. 

Помилки, допущені на етапі збору даних, не можуть бути виправлені на 2-
му та 3-му етапах спостереження. Тому ще на стадії спостереження необхідно 
застосовувати засоби контролю даних, а саме: 
- зовнішній – контроль повноти даних, здійснюється візуально при перевірці 

наявності даних за всіма одиницями та позиціями; 
- арифметичний – базується на використанні кількісних зв′язків між значення-

ми різних показників і полягає у перевірці (перерахунку) усіх узагальнених 
показників; з його допомогою можна встановити розмір помилки та виправи-
ти її; 
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- логічний – базується на сумісності даних і полягає у зіставленні результатів з 
відомими законами розвитку природних об’єктів.  

Такий контроль лише встановлює наявність помилки, а не її розмір. Для 
виправлення помилок, що встановлені в результаті логічного та арифметичного 
контролю, треба повторно звернутися до джерела вихідних даних. 

 
Методи зведення, групування і зображення статистичних даних 
Ефективність використання зібраних даних істотно залежить від якості їх 

оброблення. Систематизація одиничних фактів, яка дає змогу знайти узагаль-
нюючі показники, що описують усю досліджувану сукупність, а також її окремі 
частини називається статистичним зведенням. 

Основне завдання зведення – виявлення і вивчення типових рис і законо-
мірностей, властивих досліджуваному явищу в цілому. 

За складністю побудови зведення може бути: 
- простим – загальний підсумок усіх одиниць сукупності (виконують без роз-

биття досліджуваної сукупності на частини за певними ознаками); застосо-
вують, переважно, при оперативних дослідженнях; 

- складним (груповим) – розподіл одиниць сукупності на групи за декількома 
істотними ознаками методом групування, підрахунок групових та загальних 
підсумків. 

Метод групування, який покладено в основу зведення первинного статис-
тичного матеріалу не тільки забезпечує систематизацію та узагальнення резуль-
татів спостереження, а є базою для застосування інших методів статистичного 
аналізу, таких як порівняльний аналіз, аналіз причин групових відмінностей, 
вивчення взаємозв’язків між факторами та визначення сили їх впливу на резуль-
тативні показники (дисперсійний аналіз). 

Групування – це процес утворення однорідних за найістотнішими ознака-
ми груп. Групування може здійснюватись як за якісною, так і за кількісною 
ознакою, що має варіацію. 

Ознаки, за якими здійснюється групування називають групувальними (ос-
новою групування). 

На групування у статистичному аналізі покладаються певні функції: 
- визначення типів явищ, виокремлення однорідних груп і підгруп; 
- дослідження структури сукупності та структурних зрушень; 
- вивчення взаємозв′язків і залежностей між ознаками; 
- визначення меж і можливостей застосування інших статистичних методів 

(середніх, кореляційних, регресійних). 
Згідно з цими функціями групування поділяються на три види: типологіч-

ні, структурні, аналітичні. 
Типологічне – це групування, при якому складна сукупність, що містить 

неоднорідні одиниці, розкладається на ряд якісно однорідних груп за типологіч-
ною ознакою. Основне завдання такого групування – ідентифікація типів, кла-
сів. 
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Структурне групування використовується для характеристики співвідно-
шень між окремими частинами якісно однорідної сукупності, вивчення їх зміни 
у різні періоди спостереження. Від типологічного відрізняється метою дослі-
дження. Різновидом структурних групувань є ряди розподілу (ряд упорядкова-
них одиниць сукупності по групах за певною ознакою). Ці ряди є базою поглиб-
леного аналізу закономірностей розподілу і будуть детальніше розглянуті у на-
ступних розділах. 

Аналітичне групування служить для дослідження взаємозв’язку і законо-
мірностей між факторними (незалежними) та результатною (залежною) ознака-
ми. Його проводять щонайменше за двома ознаками, одна з яких відображає 
причину (факторна), інша – наслідок (результатна). 

Групування здійснюється за факторною ознакою. Воно полягає в діленні 
ознак на однакову кількість груп, кожна з яких характеризується середнім зна-
ченням результатної ознаки. Умовою застосування аналітичного групування є 
якісна однорідність досліджуваної сукупності. 

Поділення групувань на види досить умовне і на практиці не завжди мож-
на провести чітку межу між ними. Адже часто групування універсальні: одноча-
сно виділяються типи, визначається склад сукупності та виявляється взаємо-
зв′язок між ознаками. 

У застосуванні методу групування первісним є розуміння природи явищ, 
чітке визначення істотних ознак та інтервалів групування таким чином, щоб 
утворені групи складалися з подібних одиниць сукупності, а окремі групи сут-
тєво відрізнялись одна від одної. Тому у кожному конкретному дослідженні під 
час розподілу сукупності на групи необхідно вирішити такі питання: 
- що взяти за основу групування; 
- скільки груп, позицій необхідно виокремити; 
- як розмежувати групи. 

Вибір ознаки групування – одне з найсерйозніших питань теорії групу-
вання. 

Основні принципи вибору такі: 
- в основу групування необхідно покласти найбільш суттєві ознаки, що відпо-

відають задачам дослідження; 
- слід урахувати конкретні історичні і територіальні умови (умови місця і ча-

су), в яких знаходиться явище, що досліджується; зміна цих умов може при-
звести і до зміни групувальної ознаки; 

- якщо вивчається явище, на яке впливає декілька різних факторів, необхідно 
проводити групування за кількома ознаками у комбінації. При цьому слід 
зважати на те, що групування з великою кількістю груп стає ненаочним. То-
му на практиці використовують складні групування не більш ніж за трьома 
ознаками. 

Число груп залежить від задач дослідження і виду ознаки, покладеної в 
основу групування, обсягу сукупності, ступеня варіації групувальної ознаки. 

Якщо групування проводять за атрибутивною ознакою, то кількість груп, 
на які поділяється сукупність, визначається кількістю різновидів (варіант) цих 
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ознак, наприклад, іонів за зарядом (альтернативна ознака) передбачає 2 групи – 
катіони  та аніони. 

Для групування за кількісною ознакою необхідно встановити число відо-
кремлених груп і розмір інтервалу. Важливою вимогою тут є вибір такої кілько-
сті груп і значення інтервалу, які б давали змогу рівномірно розподілити всі 
одиниці сукупності в розрізі груп та забезпечили їх представництво і якісну од-
норідність. Кількість груп і величина інтервалу пов′язані між собою: чим більше 
створено груп, тим менше інтервал, і навпаки. Якщо брати занадто широкі ін-
тервали, то групи будуть складатись з одиниць, що якісно відрізняються, вони 
будуть неоднорідними. Також не можна поділяти невелику за обсягом сукуп-
ність на значну кількість груп. Утворення малочисельних груп розпорошує ма-
теріал і характеристики цих груп можуть бути недостатньо типовими. У цих ви-
падках не можна буде виявити масові закономірності та отримати адекватну ха-
рактеристику досліджуваного явища. Тому головну роль при визначенні числа 
груп мають відігравати розуміння дослідником природи явища, певний досвід 
та інтуїція. 

Інтервали бувають рівні (однакові), нерівні (неоднакові), відкриті (від 6 
елементів; понад 21 елемент) і замкнені ([2-7], [8-14), [14-20]). 

При типологічному групуванні найчастіше вживають нерівні інтервали. 
Межа інтервалу розглядається як умовна межа переходу кількості в нову якість. 
Наприклад, при групуванні показників вмісту хімічних сполук  1 класу небезпе-
ки в породах зони аерації за ознакою ГДК (ОДК) використовуються інтервали: 
до 1 – допустимі концентрації, 1—2 – помірно небезпечні, 2—3 – небезпечні, 
понад 3 – надзвичайно небезпечні. 

Такі інтервали формування груп називають спеціалізованими. 
У структурних, аналітичних групуваннях та при обмеженій кількості оди-

ниць сукупності дані розміщують впорядковано за зростанням ознаки, а кожна 
група вміщує їх однакову кількість. Це виключає утворення малочисельних 
груп, особливо в аналітичних групуваннях, для яких коректний вибір інтервалів 
має важливе значення, оскільки невдалий або упереджений підхід може спотво-
рити дійсний характер зв′язку між явищами. 

Іноді виникає потреба у перегрупуванні вже побудованого групування для 
забезпечення порівнянності структур двох сукупностей за однією і тією самою 
ознакою. Тобто, коли зведені дані не можна безпосередньо зіставити або вони 
не задовольняють дослідників щодо кількості груп. Постає необхідність утво-
рення нових груп на основі тих, що є. Результат перегрупування називають вто-
ринним групуванням. Розрізняють два способи вторинного групування: 
- об′єднання (збільшення) інтервалів – найбільш простий і поширений, вико-

ристовують коли межі нових і старих інтервалів збігаються, показники 
об′єднувальних інтервалів просто підсумовуються; 

- розбиття інтервалів первинного групування – застосовують при необхідності 
визначення частки одиниць сукупності, яка перейде зі старих груп у нові. 

Статистичні дані за формою зображення можуть подаватися у вигляді чи-
слових масивів, таблиць чи графіків. 
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Найефективнішою формою викладення результатів спостережуваних да-
них є статистичні таблиці. Вони є невіддільним елементом зведення та групу-
вання. Статистичну таблицю від інших табличних форм відрізняє: 
- вона вміщує результати підрахунку емпіричних (спостережуваних) даних 

(статистичні показники); 
- є підсумком зведення первинної інформації. 

Таким чином статистична таблиця – це таблиця, що вміщує зведену (за-
гальну, підсумкову) числову характеристику досліджуваної сукупності за одні-
єю чи декількома істотними ознаками, які взаємопов′язані логікою аналізу. Ста-
тистичну таблицю тлумачать як форму логічного статистичного речення, що мі-
стить підмет і присудок. 

Підметом таблиці є об′єкт дослідження (те, про що йдеться в таблиці): пе-
релік елементів сукупності, їх групи, окремі територіальні одиниці або часові 
інтервали тощо. Звичайно підмет розміщують зліва, у назві рядків. 

Присудок таблиці – це система показників, що характеризують підмет в 
кількісній формі. Присудок формує верхні заголовки і складає зміст граф з логі-
чно послідовним розміщенням показників зліва направо. 

Розміщення підмета і присудка може мінятися місцями, що залежить від 
досягнення кожним дослідником окремо найбільш повного й кращого способу 
читання та аналізу вихідної інформації про досліджувану сукупність. 

Складена, але не заповнена цифрами таблиця є макетом статистичної таб-
лиці: 

 
Назва таблиці (загальний заголовок) 

Підмет Присудок: назви граф (верхні заголовки) 
 

Назви рядків 
(бічні заголовки) 

Зміст рядків А 1 2 … n Зміст рядків В 1 2 … n 

Підсумковий рядок  Підсумкова графа Підсумкова графа 
*Примітка до таблиці. 
 
Види статистичних таблиць розрізняють за будовою підмета і присудка: 

- прості (монографічні, перелікові, хронологічні) – підмет не ділиться на гру-
пи; мають інформативну функцію; 

- групові – підмет поділяється на групи за однією ознакою (використовують з 
метою зіставлення узагальнюючих показників по групах); 

- комбінаційні – підмет ділиться на групи за декількома ознаками (дозволяють 
характеризувати типові групи, зв’язки і відмінності між ознаками); 

- залежно від структури присудка розрізняють таблиці простої або складної 
розробки. 

Складаючи статистичну таблицю слід дотримуватись таких загальних 
правил: 
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- таблиця повинна бути невеликою за розміром, містити лише ті дані, що без-
посередньо характеризують об′єкт дослідження; таку таблицю простіше чи-
тати і аналізувати; 

- цифровий матеріал необхідно викладати таким чином, щоб під час аналізу 
таблиці суть явища розкривалася читанням рядків зліва направо та зверху 
вниз; 

- назва таблиці, заголовки рядків і граф мають бути чіткими, короткими, лако-
нічними, зрозумілими, без скорочень; у назві вказується зміст, місце, час, 
одиниці виміру (якщо вони єдині для усієї сукупності); 

- у групових і комбінаційних таблицях завжди необхідно давати підсумкові 
графи та рядки. Не обов′язково це лише для аналітичних групувань; 

- у статистичній таблиці не повинно бути пустих клітин; відсутність значень 
ознаки позначають знаком < (зі вказанням величини, наприклад , чутливості 
приладу), відсутність відомостей – «Не визн.» або «Дані відсутні». 

Читають та аналізують статистичні таблиці у певній послідовності. Почи-
нають зі загальних підсумків, потім переходять до вивчення даних окремих ряд-
ків та граф – від абсолютних до пов’язаних з ними відносних величин. 

В аналізі даних поряд із статистичними таблицями використовуються й 
інші види таблиць, одним з яких є таблиці співзалежності. Найпоширенішими є 
таблиці 2х2, наприклад, пари щеплений / не щеплений – захворів / не захворів. 
Цей вид таблиць найчастіше використовують при вивченні соціальних явищ, у 
медичних обстеженнях. 

Статистичні дослідження не обмежуються лише таблицями. Широкого за-
стосування набув і графічний спосіб зображення статистичних величин. 

Статистичний графік – це умовне зображення кількісних характеристик 
та їх співвідношень за допомогою геометричних образів (крапок, ліній, знако-
вих систем, геометричних фігур, малюнків) або географічних картосхем. 

За допомогою графіків легко виявити закономірності розвитку явища, 
встановити існуючі взаємозв′язки. Графіки широко використовуються для ви-
вчення структури, змін у часі і розміщення у просторі. В них більш виразно 
проявляються порівнювані характеристики (тобто швидкість зміни різних пока-
зників) і чітко видно основні тенденції розвитку явищ. Графіки також є ефекти-
вним засобом для наукового узагальнення статистичної інформації та її популя-
ризації. 

Для побудови статистичного графіка потрібно знати, з якою метою скла-
дається графік та оволодіти методикою графічних зображень. Основні елементи 
графіка: 
- поле графіка – частина площини, де зображено графік, має визначені розміри, 

які залежать від призначення графіка; 
- графічний образ (основа графіка) – вигляд графіка, сукупність геометричних 

знаків (точок, ліній, фігур), які відображують статистичні показники; кожній 
зміні показника відповідає пропорційна зміна графічного образу; 

- просторові орієнтири задають у вигляді системи координатних сіток, най-
більш поширеною є система прямокутних координат (вісі Х та У), але засто-
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совують також і полярні координати, які необхідні для наочного зображення 
циклічного руху в часі; 

- масштабні орієнтири визначаються масштабом та системою масштабних 
шкал (звичайних арифметичних і логарифмічних); найкраще співвідношення 
масштабу по осі абсцис і ординат становить 1,41 : 1 (“золотий перетин”); 

- експлікація графіка – словесний опис його змісту, складається з заголовка 
над чи під графіком, підписів уздовж масштабних шкал та пояснень до окре-
мих частин графіка. 

Статистичні графіки класифікують за функціональним і загальним при-
значенням, видами, формами і типами основних елементів. 

Найпоширенішими є діаграми (лінійні, площинні, об’ємні і фігурні). Тому 
термін “діаграма” часто ототожнюють з терміном “статистичний графік”. 

Діаграми, які застосовують для порівняння статистичних величин: 
- стовпчикові та стрічкові – основи стовпчиків розташовують відповідно на ві-

сі абсцис чи ординат; шкала, за якою встановлюють розмір стовпчика (стріч-
ки), повинна починатися з нуля, бути неперервною, тобто охоплювати усі чи-
сла статистичного ряду; розрив шкали і відповідно стовпчиків (стрічок) не 
допускається, це приводить до викривленого графічного представлення ста-
тистичного матеріалу. При великих диференціаціях значень (декілька поряд-
ків) доцільно використовати логарифмічну шкалу. 

- квадратні, кругові, прямокутні (знаки Варзара) – виражають величину зобра-
жуваного явища розміром своєї площі; 

- фігурні – досліджувана статистична величина зображується окремою кількіс-
тю однакових за розмірами фігур-знаків, послідовно розташованих на малю-
нку; використовуються для популяризації статистичних даних та реклами. 

Для графічного зображення структури використовують діаграми: 
- стовпчикові, стрічкові, кругові, секторні (найпоширені) – відображують спів-

відношення різних частин сукупності пропорційно до відповідних абсолют-
них чи відносних показників; якщо сукупність поділяється більше ніж на 5-6 
частин, або між окремими частинами велика різниця, секторні діаграми втра-
чають свою виразність, тоді доцільно використовувати стовпчикові чи стріч-
кові діаграми. 

Діаграми динаміки розвитку явищ: 
- стовпчикові, стрічкові, квадратні, кругові та фігурні – зображують обсяг 

явища на певну дату чи за відповідний період, добре запам′ятовуються, але 
незручні для великого числа рівнів, тому, що громіздкі; 

- лінійні - відображують зміни явищ у часі; вісь абсцис визначає періоди часу 
(дні, місяці, роки), ордината – рівні (показники) динаміки; шкала ординати 
починається з нуля, може перериватися у випадку, коли мінімальне значення 
рівня динаміки значно перевищує нуль; необхідним є забезпечення рівноваги 
масштабних шкал між вісями координат для усунення викривлення зобра-
ження (розтягненні чи різкі коливання) і його невідповідності фактам; 
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- радіальні (спіральні та замкнені) – будують в полярних координатах; відо-
бражують ритмічний (циклічний) рух у часі; найчастіше ці діаграми застосо-
вують для ілюстрації сезонних коливань, що притаманні процесам. 

Для характеристики розташування і поширення явищ у просторі викорис-
товують статистичні карти: картограму (схематична статистична географічна 
карта, в якій на визначеній території за допомогою штрихування, зафарбування, 
нанесення точок, зображується порівнювана інтенсивність будь-якого явища та 
закономірність його розподілу), картодіаграму (поєднання діаграм з географіч-
ною картою), центрограму (контурна карта з цифровими таблицями-списками, у 
яких вміщується інформація про історико-географічний розвиток досліджувано-
го явища. 

Статистичні графіки надзвичайно різноманітні. Крім розглянутих існують 
спеціальні графіки зображення варіаційних рядів (гістограма, полігон, огіва, ку-
мулята), взаємозв’язку і взаємозалежності (діаграми розсіювання, матричні гра-
фіки, тощо). 

Ефективними у статистичних дослідженнях є комп’ютерні засоби побудо-
ви графічних зображень у пакетах STATISTICA, SPSS, STATGRAPHICS, 
EXCEL та інших. 

 
Критерії оцінювання подібності (чи відмінності) двох статистичних 

вибірок 
Тут розглядатимуться статистичні критерії перевірки гіпотез про рівність 

параметрів двох розглядуваних сукупностей (критерії Фішера і Стьюдента), а 
також гіпотези про подібність двох сукупностей не лише за параметрами розпо-
ділу (середнє, дисперсія), а і за іншими властивостями- в цілому (критерій Кол-
могорова – Смирнова). 

Насамперед – деякі означення. Нульовою  (основною) називають висунуту 
гіпотезу Н0  (в розглядуваних нижче випадках це гіпотеза про рівність парамет-
рів розподілу або гіпотеза про те, що дві виборки взяті з однієї генеральної су-
купності). 

Конкуруючою  (альтернативною) називають гіпотезу Н1 , що суперечить 
нульовій. 

Висунута гіпотеза може бути правильною або неправильною, тому вини-
кає необхідність її перевірки. При цьому помилка I роду  полягає в тому, що бу-
де відхилена правильна гіпотеза, а помилка II роду – що буде прийнята неправи-
льна гіпотеза.  

Зауважимо, що наслідки цих помилок можуть виявитися вельми різними. 
Наприклад, якщо відхилено правильне рішення „продовжувати будівництво жи-
тлового будинку“, то ця помилка I роду спричиниться до матеріальних збитків; 
якщо ж прийнято неправильне рішення „продовжувати будівництво“, незважа-
ючи на небезпеку обвалу будівництва, то ця помилка II роду  може призвести до 
загибелі людей.  

Ймовірність здійснити помилку I роду  прийнято позначати через α ; її на-
зивають рівнем  значущості.  Найчастіше приймають  α = 0,05  або  α = 0,01. 
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Якщо, наприклад, прийнято рівень значущості  α = 0,05,  то це означає, що в 5 
випадках із 100 ми ризикуємо допустити помилку I роду  (відхилити правильну 
гіпотезу).    

F-критерій Фішера  (порівняння  дисперсій) 
Нехай дві генеральні сукупності розподілені нормально, причому по неза-

лежних виборках об`ємів n1 і n2, взятих із цих сукупностей, знайдені виправлені 
вибіркові дисперсії  (виправлена дисперсія s2 = ∑ (xi – x сер.)2/(n-1) – тобто ділять 
на (n-1), а не на n) s1

2   і  s2
2.  

Нульова гіпотеза: 
H0 : M[s1

2] = M[s2
2].  

Інакше кажучи,  H0 : вибіркові дисперсії відрізняються несуттєво. 
В якості критерія перевірки H0 приймаємо відношення більшої виправле-

ної дисперсії до меншої, тобто випадкову величину: 
 

F = sб
2/ sм

2. 
 

Це значення порівнюємо з критичним значенням F α(f1, f2). Є для цього 
спеціальні таблиці, що мають два входи: f1 і f2.  Тут на входах стоять не об`єми n1 
і n2, а числа ступенів свободи f1 =  n1-1  і  f2 =  n2 - 1. Найчастіше задаються кри-
тичні значення Fα(f1, f2)  для двох рівнів значущості: 5% і 1%. 

В подальшому вважатимемо, що якщо ймовірність гіпотези Н0  менше α = 
0,01 = 1%, то вона відхиляється; якщо ймовірність лежить у межах від α = 0,01 = 
1%  до α = 0,05 = 5%, то можливість відхилити Н0 сумнівна; якщо ж α  ≥ 0,05 = 
5%, то нульова гіпотеза приймається.  

Приклад.  Нехай s1
2 = 16,9;  s2

2 = 4,92; n1 = n2 = 8. 
Тоді f1 = f2 = 8 -1 = 7;  F = s1

2/ s2
2 = 16,9/4,92 = 3,44 < 3,79  (тут 3,79 = F05 (7, 

7)) 
Оскільки фактичне значення F = 3,44  менше 5%-ного критичного значен-

ня, то нульова гіпотеза не відхиляється. 
Критерій Стьюдента (порівняння  середніх значень двох емпіричних су-

купностей) 
Нехай маємо вибірки X = {x1, x2,...xn}  і   Y = {y1, y2,…ym}. 
Застосування критерію Фішера передбачає (хоча б приблизно) виконання 

двох умов: 1)генеральні сукупності, з яких узяті виборки X  і Y, розподілені но-
рмально; 2) рівність дисперсій генеральних сукупностей. 

Для перевірки гіпотези про  однорідність виборок (нульова гіпотеза H0) 
обчислюється значення критерію: 

 
t =|xсер. - yсер.| / s xсер. - yсер., 

де  s xсер. - yсер. = [(∑(xi - xсер.)2 + ∑(yi - yсер.)2)/((n +m-2)/ nm))]1/2 
 
Умовою відмови від гіпотези H0  є нерівність 
 

t  > tα 
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(tα  для різних рівнів значущості подано в спеціальних таблицях). 
Приклад. Нехай n =32, m = 23 (тоді число ступенів свободи f = 32+23 -2 = 

53), xсер. =6,25,    yсер. = 5,22,  ∑(xi - xсер.)2 = 48,3,   ∑(yi - yсер.)2 =20,7. 
Тоді s xсер. - yсер. = [(48,3+20,7)/(32+23-2)*((32+23)/32*23)]1/2 = 0,312; 
t = (6,25 – 5,22)/0,312 = 3,30;  t01 = 2,68. 
Оскільки t > t01, то нульова гіпотеза відхиляється. 
Критерій Колмогорова-Смирнова 
Цей критерій ґрунтується на порівнянні рядів накопичених частостей обох 

сукупностей. А саме, нехай zi(x) і  zi(y) – накопичені частості (не частоти)  рядів, 
розміщених у порядку зростання. Склавши різниці  ήi = zi(x) - zi(y), знаходимо 
найбільшу  за абсолютною величиною різницю: 

 
D = max ׀ zi(x) - zi(y)׀. 

 
Згідно нашому критерію, нульова гіпотеза відхиляється, якщо ця макси-

мальна різниця виявляється надто великою. Яке саме значення D вважається 
«надто великим», залежить, природно, від прийнятого рівня  значущості та  від 
об`ємів  сукупностей  nx  і ny.  

Далі обчислюємо значення   
 

λ2 = D2 nxny/( nx + ny) 
 

 і порівнюємо його  з λα
2,  причому 

                                  
λ05

2 = ½ ln 2/0,05 = ½ ln 40 = 1,84; 
 

λ01
2 = ½ ln 2/0,01 = ½ ln 200 = 2,65. 

 
Якщо λ2 > λ01

2, то нульова гіпотеза відхиляється, а якщо λ2 ≤ λ05
2, то вона 

приймається. 
Наведемо приклад. Треба порівняти дві вибірки: 
 
xi  11,5  26,0  29,1  19,7  2,3  22,6  30,9  10,8  23,2  38,8  21,5 
yj   18,4  15,5  25,2  16,9  24,0  13,3  17,9  13,2 
 
Складемо наступну таблицю. У стовпчику 1 виписано в порядку зростан-

ня всі значення, що зустрічаються. У стовпчиках 2 і 3 проставлені частоти 
обох рядів. Значення ряду x  матимуть у стовпчику 2 частоти 1 (вони зустріча-
ються там по одному разу), а в стовпчику 3 – частоти 0 (в ряду y  цих значень 
немає); навпаки, значення ряду y мають у стовпчику 2  частоти 0 і в стовпчику 3 
частоти 1. Далі складаємо ряди накопичених частот – стовпчики 4 і 5. Ділячи ці 
накопичені частоти в кожному ряді на об`єм відповідного ряду (nx = 11,  ny = 8), 
отримуємо ряди накопичених частостей ; вони записані у стовпчиках 6 і 7. Піс-
ля цього знаходимо різниці:   
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 ׀zi(x) - zi(y) ׀  = ׀ ήi ׀

 
xi, yi ni(x) ni(y) si(x) si(y) zi(x) zi(y) ׀ ήi ׀ 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

2,3 
10,8 
11,5 
13,2 
13,3 
15,5 
16,9 
17,9 
18,4 
19,7 
21,5 
22,6 
23,2 
24,0 
25,2 
26,1 
29,1 
30,9 
38,8 

 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
1 
1 
1 
1 

 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
 

 
1 

2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
4 
5 
6 
7 
7 
7 
8 
9 

10 
11 

 
0 
0 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
6 
6 
6 
6 
7 
8 
8 
8 
8 
8 
 

 
0,091 
0,182 
0,273 
0,273 
0,273 
0,273 
0,273 
0,273 
0,273 
0,364 
0,455 
0,546 
0,636 
0,636 
0,636 
0,727 
0,818 
0,910 
1,000 

 

 
0,000 
0,000 
0,000 
0,125 
0,250 
0,375 
0,500 
0,625 
0,750 
0,750 
0,750 
0,750 
0,750 
0,875 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 

 
0,091 
0,182 
0,273 
0,148 
0,023 
0,102 
0,227 
0,352 
0,477 
0,386 
0,295 
0,204 
0,114 
0,239 
0,364 
0,273 
0,182 
0,090 
0,000 

 
Сума 

 
11 8      

 
Найбільше зі значень   ׀ ήi ׀ у нас  

 
D = 0,477. 

 
Далі, λ2 = D2 nxny/( nx + ny) = 0,4772* 11*8/(11+8) = 1,06. 
Оскільки це значення менше, ніж  λ05

2 = 1,84, то нульова гіпотеза не від-
хиляється.  

Примітка.  Якщо об`єми обох виборок однакові: nx = ny = n, розрахунки 
сильно спрощуються. В цьому разі немає потреби обчислювати накопичені час-
тості.  Достатньо знайти максимальну різницю накопичених частот:   

 
max ׀ si(x) - si(y)׀ 

 
(яку позначимо ∆), і записати:  
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λ2 =  ∆2/2n. 
 
Факторний аналіз. 
Факторний аналіз дозволяє виявити об’єктивно існуючі фактори які впли-

вають на поведінку об’єкта, що досліджується. Дуже важливим є те, що, як пра-
вило, ці фактори безпосередньо не споглядаються, а лише якимось чином впли-
вають на досліджувані параметри. 

Факторний аналіз вперше виник в псіхометриці і в даний час широко ви-
користовується не тільки в психометрії, але і в нейрофізіології, соціології, полі-
тології, в економіці, статистиці та інших науках.  

Основні ідеї факторного аналізу були закладені англійським психологом і 
антропологом, засновником євгеніки Гальтоном Ф. (1822-1911), який зробив та-
кож великий внесок у дослідження індивідуальних відмінностей. Розробкою і 
впровадженням факторного аналізу в психологію займалися такі вчені як Спир-
мен Ч. (1904, 1927, 1946), Терстоун Л. (1935, 1947, 1951) і Кеттел Р. (1946, 1947, 
1951). Також не можна не згадати англійського математика і філософа Пірсона 
К., в значній мірі развившего ідеї Ф. Гальтона, американського математика 
Хотеллінга Г., який розробив сучасний варіант методу головних компонент. 
Уваги заслуговує і англійський психолог Айзенк Г., широко використав Фак-
торний аналіз для розробки психологічної теорії особистості. Математично фак-
торний аналіз розроблявся Хотеллінгом, Харманом, Кайзером, Терстоуном, Та-
кером і ін. 

Авторами основних концепцій факторного аналізу є головним чином 
американські й англійські вчені (Ч. Спірмен, Л. Л. Терстоун, Г. X. Томсон, 
С. Л. Барт, Р. Б. Кеттелл і багато хто інші). Поступово росте інтерес до цих 
методів і в країнах континентальної Європи. У цей час у літературі по цьому 
предметі вже можна зустріти роботи німецьких, французьких, італійських, 
швейцарських, іспанських і інших учених, хоча число цих досліджень усе ще 
мало в порівнянні із заділом, створеним в англосаксонських країнах. 

Сутність та завдання факторного аналізу. Факторний аналіз дозволяє 
вирішити дві важливі проблеми дослідника: описати об'єкт вимірювання 
всебічно і в той же час компактно. За допомогою факторного аналізу можливе 
виявлення прихованих змінних факторів, що відповідають за наявність лінійних 
статистичних зв'язків кореляцій між спостережуваними змінними. Таким чином 
можна виділити 2 мети факторного аналізу: визначення взаємозв'язків між 
змінними, (класифікація змінних), тобто «об'єктивна R-класифікація»; скоро-
чення числа змінних необхідних для опису даних. 

Суть методу факторного аналізу полягає у виключенні опису множини 
характеристик, що вивчаються, і заміною їх меншою кількістю інформаційно 
об’ємніших змінних. 

Привабливість цього методу полягає в тому, що він дозволяє вводити в 
обіг та корисно застосовувати великий обсяг вихідних статистичних даних. 
Відомо, що більшість вчених, прагнучи дослідити певну проблему цілком і 
повністю, спираються на величезну кількість інформації. Але проаналізувати 
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таку кількість інформації дуже складно. Таким чином виникає потреба в 
стисненні інформації до більш реальних розмірів за рахунок відбору найбільш 
істотної та відкидання другорядної. Саме тоді, коли існує необхідність обме-
ження кількості змінних і застосовується факторний аналіз. При застосуванні 
традиційних методів, як правило, стиснення інформації відбувається за допомо-
гою зменшення кількості досліджуваних параметрів за рахунок логічно 
обґрунтованого підбору лише необхідної інформації. Але таким чином можна 
втратити багато корисної інформації, яка, на перший погляд, такою не здається. 
Отже, в такому випадку якість дослідження буде залежати від досвіду самого 
дослідника. В цей же час, застосування факторного аналізу зменшує таку загро-
зу. За допомогою певних математичних процедур комплекс параметрів 
розбивається на групи таким чином, що можна розглянути всі фактори, які доз-
воляють коротко описати досліджуваний масив чисел. 

При аналізі природних явищ і процесів дослідник стикається з 
багатомірністю їх опису, тобто з необхідністю враховувати в аналізі велике чис-
ло показників (параметрів або ознак). Багато з цих ознак можуть бути 
взаємозв'язаними і значною мірою дублювати одна одну, В той же час нерідко 
ознаки лише в непрямій формі відображають найбільш істотні, але непіддатливі 
безпосередньому спостереженню і вимірюванню внутрішні, приховані 
властивості явищ.  

У такого роду ситуаціях уявляється природною спроба сконцентрувати 
інформацію шляхом вираження великої кількості початкових непрямих ознак 
через меншу кількість більш ємних внутрішніх характеристик явища. При цьо-
му передбачається, що найбільш ємні характеристики виявляться одночасно 
найбільш істотними, визначаючими. Для розв'язання таких завдань і призначені 
методи факторного аналізу. 

Сутність методів факторного аналізу полягає в переході від опису деякої 
множини досліджуваних об'єктів, заданої великим набором непрямих безпосе-
редньо вимірюваних ознак, до їх опису меншим числом максимально 
інформативних глибинних змінних, що відображають найбільш істотні 
властивості явища. Такого роду змінні, що називаються факторами, є деякими 
функціями початкових ознак. В більшості випадків фактори являють собою 
латентні (скриті) ознаки, які не підлягають прямому вимірюванню, але 
здійснюють безпосередній вплив на досліджуване явище чи процес. 

Факторний аналіз не вимагає апріорного підрозділу змінних на залежні і 
незалежні, оскільки всі змінні в ньому розглядаються як рівноправні. Завдання 
факторного аналізу полягає в тому, щоб визначити поняття, кількість і природу 
найбільш істотних і незалежних функціональних характеристик явища. 

Важливою відмінною особливістю факторного аналізу є можливість од-
ночасного дослідження скільки завгодно великої кількості взаємозалежних 
змінних. Він не вимагає припущення про незмінність всіх інших умов, власти-
вого багатьом іншим методам статистичного аналізу. Завдяки цьому факторний 
аналіз є цінним інструментом дослідження явища у всьому різноманітті його ре-
альних взаємозв'язків. 
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Для досліджень у галузі природничих наук в умовах надзвичайної 
мінливості навколишнього природного середовища відсутність обмежень на 
кількість і взаємозалежність змінних є особливо важливою, оскільки ізолювати 
вплив окремих змінних на поведінку всієї системи виявляється важким. Тому 
тут з успіхом застосовуються методи факторного аналізу, що дозволяють розра-
хунковим шляхом вичленувати відносно незалежні аспекти явища для подаль-
ших більш поглиблених досліджень. Зокрема, досить перспективним 
представляється використання результатів факторного аналізу в моделях 
множинної регресії. 

Фактор є розрахунковою змінною, тобто якоюсь новою характеристикою 
об'єктів, що вивчаються. Опис фактора в термінах його зв'язку з набором почат-
кових ознак відшуковується у вигляді так званої факторної матриці, або матриці 
факторних навантажень розмірністю kn , де n – кількість вихідних ознак, а k – 
число факторів. Основою для побудови факторної матриці служить кореляційна 
матриця. Вона відображає ступінь взаємозв'язку між кожною парою ознак, тоді 
як факторна матриця характеризує ступінь зв'язку між кожною з n даних ознак і 
k факторів, виявлених в процесі аналізу. При цьому значення к обирається ви-
ходячи з двох умов: k повинно бути багато менше за n, а рівень втрат інформації 
– достатньо малим. 

Факторна матриця дозволяє виділити для кожного фактора групу 
параметрів, найтісніше з ним пов'язаних. Тим самим відкривається можливість 
зіставити фактори один з одним, дати їм змістовне тлумачення і найменування, 
тобто навести інтерпретацію факторів. 

У зв'язку з цим важливо відзначити, що перетворення кореляційної 
матриці у факторну не є однозначним. Одну і ту ж кореляційну матрицю можна 
перетворити в різні факторні. Для вибору факторної матриці, на основі якої 
проводитиметься інтерпретація факторів, розробляються спеціальні прийоми. 
Як правило, в ролі факторної матриці вибирається така, в якій початкові пара-
метри сильно пов'язані з одним з факторів і слабо пов'язані зі всіма іншими. 

У природничих дослідженнях початкові параметри несуть, як правило, 
велике смислове навантаження, самі є змістовними ознаками. Головна мета 
факторного аналізу в таких дослідженнях полягає в агрегації даних, направленій 
на виявлення загальних закономірностей. У даний час накопичений великий 
досвід (без факторного аналізу) введення різних узагальнених індикаторів, що 
операціоналізують використання загальних понять. Через це завдання знаход-
ження та інтерпретації факторів є, як правило, лише першим завданням фактор-
ного аналізу. Друге завдання полягає в побудові так званої матриці факторних 
вагових коефіцієнтів, елементи якої визначають значення факторів (нових 
інтегральних індикаторів) для кожного з об'єктів, що вивчається. 

Викладене не означає, що перше із згаданих завдань – завдання побудови 
матриці факторних навантажень - носить чисто допоміжний характер. У низці 
випадків саме це завдання є головним. Крім того, побудова матриці факторних 
вагових коефіцієнтів істотно залежить від того, на основі якої матриці фактор-
них навантажень вона будується. Тому інтерпретація розподілу значень 
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факторів по об'єктах залежить від тієї матриці факторних навантажень, що 
інтерпретується і яка визначає, які початкові параметри дають основний внесок 
в той або інший фактор. 

Для визначення якості подання вихідних ознак за допомогою системи 
факторів потрібно ввести деякий показник (критерій), який і буде виступати 
мірилом цієї якості. Необхідно, щоб значення такого показника-критерія можна 
було б визначити за коефіцієнтами матриці факторних навантажень. Найкра-
щою матрицею факторних навантажень можна вважати ту, для якої побудова-
ний критерій приймає найбільше значення. 

У факторному аналізі вихідні змінні повинні вимірюватись за допомогою 
шкали інтервалів. Це пов'язано з тим, що розрахунки базуються на використанні 
кореляційної (в загальному випадку коваріаційної) матриці. Крім того, подання 
змінних у вигляді лінійної комбінації скритих факторів і використання оцінок 
факторів через лінійні комбінації вихідних змінних для порядкових даних не-
можливе. 

Не дозволяється використовувати в ролі вихідних даних також змінні, 
виміряні за дихотомічною шкалою. Адже кожна вихідна ознака є результатом 
дії щонайменше двох латентних ознак (одного спільного та одного характерно-
го). Навіть якщо ці фактори також виміряні за дихотомічною шкалою, початко-
ва ознака прийме вже чотири значення. Тому вони ніяк не можуть бути 
дихотомічними. 

Класифікація та сфери застосування методів факторного аналізу. Набір 
сучасних методів факторного аналізу достатньо великий. Розглянемо найбільш 
широко розповсюджені методи. 

Метод головних компонент. Взагалі кажучи, цей метод не відноситься до 
методів факторного аналізу, але має з ними багато спільного. Тому його часто 
розглядають саме в цій групі економіко-статистичних методів. Даний метод 
передбачає одночасне виділення всіх головних компонент, кількість яких 
дорівнює кількості вихідних ознак. При цьому припускається повне пояснення 
дисперсії вихідних ознак через виділені латентні фактори.  

Метод головних факторів. Дисперсія початкових ознак пояснюється не 
повністю: частина її залишається нерозпізнаною як результат дії характерних 
чинників. Фактори виділяються послідовно: спочатку найбільш впливовий, 
потім іншим за значущістю і т.д. Виділення факторів припиняється, коли 
приймається рішення про достатність частки поясненої ними дисперсії. 

Однофакторний метод Ч.Спірмена. Дозволяє виділити один генеральний 
фактор і одну характерну ознаку. 

Біфакторний метод Г. Хользінгера. Дозволяє знайти два латентних фак-
тори і одну характерну ознаку. 

Центроїдний метод Л. Терстоуна. Дозволяє виділити декілька латентних 
факторів і декілька характерностей. Принцип обчислень схожий на метод го-
ловних факторів, однак базується на іншому критерієві оптимізації. 
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Крім наведених, існує ще велика група апроксимуючих методів, які доз-
воляють покращити розв'язки, знайдені на основі використання статистичних 
прийомів оцінювання випадкових величин. 

З другої половини 60-х років XX століття факторний аналіз одержав виз-
нання як універсальний метод компактного подання великих масивів стати-
стичних і експериментальних даних. В даний час він широко використовується 
для обробки даних в самих різних областях природничих та соціально-
економічних досліджень. 

Найбільш ефективні результати дає застосування методів факторного 
аналізу у тих областях теоретичних і прикладних досліджень, де сутність ос-
новних категорій визначена недостатньо чітко, або там, де існує необхідність 
виробити ємні комплексні надійні параметри, які можуть бути використані як 
шкали для порівняння множини об'єктів, як критерії класифікації об'єктів або як 
незалежні індикатори процесів при прогнозуванні. Широке застосування знахо-
дять методи факторного аналізу в нових і особливо в суміжних областях 
досліджень, де необхідний облік множини різнопланових характеристик, 
вимірюваних з істотними помилками, і особливо там, де найбільш важливі па-
раметри не піддаються безпосередньому вимірюванню. 

Широка область застосування методів факторного аналізу пов'язане з тим, 
що вони грають важливу роль при вирішенні такої універсальної задачі науко-
вого дослідження, як завдання класифікації. 

У природничих науках завдання класифікації в тій або іншій формі 
зустрічаються часто. Це – обґрунтування типології, періодизації, агрегації, зна-
ходження репрезентативних об'єктів, визначення типу ситуації, виявлення 
найбільш істотних аспектів, що характеризують явище, побудову опису склад-
них явищ і ін. Класифікаційні завдання входять як необхідний елемент в зав-
дання прогнозування і управління. Одним з таких завдань є завдання таксономії 
(типології). Проте вирішенню завдання типології об'єктів завжди в тій або іншій 
формі передує аналіз ознак, за якими передбачається здійснити типологію. 

Аналіз цих ознак має на меті розкрити логічну структуру в системі 
показників, відокремити ознаки істотні від неістотних, взаємозалежні і 
взаємозамінні від незалежних, обґрунтувати вибір тієї або іншої системи ознак, 
оцінити інформативність такої системи. Якщо кількість ознак відносно невелика 
(від двох до п'яти), взаємозв'язки між ними можуть бути добре представлені за 
допомогою методів кореляційного і регресійного аналізу. Проте при великій 
кількості ознак кореляційні моделі малоефективні і занадто громіздкі, тоді як 
моделі факторного аналізу у багатьох випадках дозволяють без істотних втрат в 
інформації представити велику систему ознак в компактному вигляді. Саме при 
великому числі (декілька десятків) ознак на стадії аналізу системи ознак 
традиційно використовуються методи факторного аналізу. 

Сучасні методи багатовимірної класифікації, що розробляються в рамках 
досліджень по розпізнаванню образів, дозволяють здійснювати класифікацію 
об'єктів безпосередньо в багатовимірному просторі ознак, не вдаючись до попе-
реднього угрупування – конденсації ознак. Проте успіх роботи з алгоритмами 
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розпізнавання образів істотно залежить від попереднього відбору параметрів 
(ознак), по яких здійснюється таксономія. Результати автоматичної 
класифікації, що враховують надмірно великий набір ознак, для яких не прой-
дена стадія попереднього аналізу і що включає неістотні, другорядні ознаки, 
можуть виявитися нестійкими, випадковими; часто вони важко піддаються 
змістовній інтерпретації. 

З'єднання методів автоматичної класифікації з факторним аналізом 
дозволяє здійснювати таксономію не в просторі великого числа початкових оз-
нак, а в просторі декількох більш ємних і таких, що добре інтерпретуються ха-
рактеристик-факторів. Як правило, такий підхід в істотній мірі полегшує 
інтерпретацію. Зокрема, з'являється можливість (якщо число факторів не більше 
трьох) використовувати наочні графічні способи представлення результатів. Та-
ким чином, через адекватність людському сприйняттю факторний аналіз 
зберігає свої позиції у ряді новітніх методів рішення класифікаційних задач. 

Окрім використання в завданнях аналізу ознак і таксономії, факторний 
аналіз знайшов досить широке застосування як метод попередньої обробки да-
них, що використовуються далі при побудові регресійний моделей. Оскільки 
методи факторного аналізу орієнтовані на отримання незалежних факторів, чис-
ло яких істотно менше, ніж число початкових змінних, перехід від початкових 
змінних до факторів спрощує процедуру побудови регресійної моделі. 

Узагальнюючи викладене, можна запропонувати наступний перелік кон-
кретних завдань, при рішенні яких використовуються методи факторного 
аналізу: 
 мінімізація опису, тобто визначення основних аспектів відмінностей між 

об'єктами спостереження; 
 формулювання та перевірка гіпотези про природу основних аспектів 

відмінностей між: об'єктами; 
 виявлення структури взаємозв'язків в наборі ознак, перевірка гіпотези про 

взаємозв'язки і взаємозамінюваність ознак; 
 зіставлення структури декількох наборів ознак; 
 побудова узагальненого показника (або групи показників); 
 ранжування об'єктів спостереження; 
 здійснення типологізації об'єктів спостереження; 
 перетворення вихідних даних для використання в інших моделях. 

Загальна характеристика методів факторного аналізу. У факторній моделі 
передбачається, що поряд зі спільними факторами на вихідні ознаки 
здійснюють вплив і характерності, які також є латентними ознаками. При 
знаходженні факторів методами факторного аналізу передбачається, що 
характерності вже відомі, або їх певним чином можна оцінити. Це означає, що у 
вихідній кореляційній матриці R діагональні елементи виражають лише 
спільності, а тому менші одиниці. 

Сутність методів полягає в знаходженні такої матриці факторних наван-
тажень W, яка задовольняє співвідношенню:  
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WW = R-D = R/ 
 

де D – діагональна матриця, що виражає характерність: 
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R' – редукована матриця кореляцій: 
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Відмітимо, що завдання знаходження матриці W не є однозначним, оскі-

льки матриця факторних навантажень виділяє в просторі z підпростір F загаль-
них факторів, але не фіксує в ньому систему координат. Тобто, матриця фактор-
них навантажень знаходиться з точністю до ортогонального перетворення. Це 
дозволяє при її обчисленні накладати додаткові вимоги на неї. Однією з них є 
те, що загальні фактори обчислюються за впорядкованістю їх внесків у пояс-
нення дисперсії вихідних ознак. Якщо при цьому виявляється, що серед знайде-
них лише декілька мають великі внески, то для практичного використання мож-
на обмежитись лише ними. 

На даний час не існує точних процедур побудови редукованої кореляцій-
ної матриці; всі вони носять евристичний характер. На практиці редукцію вихі-
дної кореляційної матриці можна провести такими способами: 
- методом найбільшої кореляції – діагональний елемент замінюється на найбі-

льше по відповідному рядку (стовпчику) недіагональне значення коефіцієнта 
кореляції: 
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- методом Варта – для кожного рядка спочатку знаходиться середнє значення 

коефіцієнта кореляції; якщо воно порівняно велике, то діагональний елемент 
замінюється трохи більшим за найбільше по рядку значення коефіцієнта ко-
реляції, а якщо воно порівняно мале, то діагональний елемент замінюється 
трохи меншим за найбільше по рядку значення коефіцієнта кореляції; 

- методом тріад – діагональний елемент обчислюється за формулою: 
 



 
 

112 

,2

ks

isik
i r

rrh   

 
де rік та rкs – найбільші по рядку значення коефіцієнта кореляції; 

- методом середнього значення коефіцієнта кореляції: 
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- за методом першого центроїдного фактора. В такому випадку діагональні 

елементи вихідної кореляційної матриці замінюються на додатні значення 
найбільших за модулем по рядку (стовпчику) коефіцієнтів кореляції. Далі 
спільності розраховуються як відношення квадрату суми по рядку (стовпчи-
ку) модулів коефіцієнтів кореляції до суми модулів цих елементів: 
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- за методом малого центроїдного фактора. Тоді для кожної спільності h- бу-

дується кореляційна матриця Р розмірності (4x4). Вона включає відповідний 
діагональний елемент кореляційної матриці r’, а також коефіцієнти кореляції 
для трьох інших ознак, найбільш щільно пов'язаних з i-тою. За даними цієї 
матриці і розраховуються спільність: 
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де чисельник розраховується за значеннями першого стовпчика матриці Р, 

а знаменник – за всіма значеннями матриці Р; кг за значеннями коефіцієнтів 
множинної кореляції: 
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де величина сіі – є і-тим діагональним елементом матриці, оберненої до 

вихідної кореляційної матриці R. 
Наведені методи дають різний ступінь оцінки спільностей. Так, перший з 

них доцільно застосовувати у випадку великої кількості (п>10) вихідних ознак. 
Методи середнього значення та першого центроїдного фактора дають дещо за-
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нижені оцінки спільності. Найбільш розповсюдженим є останній метод, оскіль-
ки він враховує мультиколінеарність вихідних ознак, яка в свою чергу в статис-
тичному сенсі найбільш повно відповідає поняттю спільності. 

При використанні методів факторного аналізу виникає питання, наскільки 
щільні кореляційні зв'язки між вихідними ознаками. Тобто, наскільки значуща 
кореляційна матриця вихідних ознак. Адже незначущість такої матриці може 
означати, що для вихідної сукупності ознак взагалі не існує спільностей, і засто-
сування методів факторного аналізу не є виправданим. В такому випадку виді-
лені фактори фактично будуть являти собою вихідні ознаки. 

Оцінка значущості кореляційної матриці може проводитись за критерієм 
Уілкіса χ². Спостережене значення критерію обчислюється за формулою: 
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Це значення порівнюється з критичним для х² - розподілу, знайденим при 

заданому рівні значущості а та кількості ступенів вільності v=п(п-1)/2. Значу-
щість кореляційної матриці підтверджується, якщо спостережене значення пе-
ревищує критичне: 

 
  ,22

kpспост   
 

Знак "–" введений тому, що визначник матриці R як правило менший 1, а 
критерій повинен приймати додатні значення. Помітимо також, що чим ближче 
значення визначника до нуля, тим вищими будуть значення критерію. А близь-
кість визначника до нуля свідчить про лінійну залежність його стовпчиків, а, 
отже, і про наявність у початкових ознак спільних рис, які підлягають виявлен-
ню методами факторного аналізу. 

Основним методом факторного аналізу, який найчастіше застосовується, є 
метод аналізу головних компонентів (principal components analysis), що дає змо-
гу усунути вплив мультиколеніарності зв’язків між показниками, які є в показ-
никах податкової звітності, та зменшити розмірність даних. 

Найбільшу складність при використанні факторного аналізу становить ін-
терпретація факторів, за відсутності якої факторний аналіз втрачає значення. Ця 
інтерпретація пов’язана з якісним аналізом явища та процесу, що вивчається.  

Сьогодні факторний аналіз включено в усі пакети статистичної обробки 
даних – R, SAS, SPSS, Statistica і т. д. 

 
Кореляційний аналіз 
Кореляцією називають неповний зв’язок між досліджуваними явищами. 

Це така залежність, коли будь-якому значенню однієї змінної може відповідати 
декілька різноманітних значень іншої змінної. Вона відображає закон множини 
причин і наслідків і є вільною неповною залежністю. 

Термін «кореляція» вперше запропонував Ж. Кув’є в праці «Лекции по 
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сравнительной анатомии» (1800-1805рр.). Початкові математичні побудови ме-
тоду кореляції були дані О.Браве у 1846р. («кореляція» – від лат. «correlation» 
відношення, відповідність предметів або понять). 

Головні завдання кореляційного аналізу: 
a. оцінка за вибірковими даними коефіцієнтів кореляції;  
b. перевірка значущості вибіркових коефіцієнтів кореляції або кореляційного 

відношення; 
c. оцінка близькості виявленого зв’язку до лінійного; 
d. побудова довірчого інтервалу для коефіцієнтів кореляції. Рівняння прямої 

регресії. 
Сутність кореляції: 
Якщо підвищення рівня однієї змінної супроводжується підвищенням 

іншої, то йдеться про позитивну кореляцію або прямий зв’язок Якщо ж зростан-
ня однієї змінної супроводжується зниженням  значень іншої, то це негативна 
кореляція або зворотній зв’язок. Нульовою  називається кореляція за відсутності 
зв ’язку змінних 

 

 

 
Рис. 1. Діаграми розсіяння емпіричних значень змінних X i Y: а) строга позити-
вна кореляція, б) сильна позитивна кореляція, г) помірна негативна кореляція, ґ) 
строга негативна кореляція. 

 
Лінійний кореляційний зв’язок для емпіричних даних, виміряних за допо-

могою інтервалів або відношень, оцінюється за допомогою коефіцієнта Пірсона:  
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де xi і yi – значення змінних X і Y; х  і y  – середні X і Y; n – обсяг вибірки. 
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yz y  – нормовані значення змінних X і Y. 

 
Множинна кореляція 
До сих пір розглядалися моделі простої кореляції, тобто кореляційної за-

лежності між двома ознаками. Проте в практиці економічного аналізу часто до-
водиться вивчати явища, які складаються під впливом не одного, а багатьох різ-
них факторів, кожний з яких окремо може не справляти вирішального впливу. 
Сукупний же вплив факторів інколи виявляється достатньо сильним, щоб по їх 
змінах можна було робити висновки про величини показника досліджуваного 
явища. Методи вимірювання кореляційного зв’язку одночасно між двома, трьо-
ма і більше кореляційними ознаками створюють вчення про множинну кореля-
цію (питання множинної кореляції вперше) досліджувались англійським вченим 
Ф.А. Еджвортом у кінці XIX ст.). 

У моделях множинної кореляції залежна змінна «Y» розглядається як фу-
нкція кількох (у загальному випадку n) незалежних змінних «х». 

Припущення про наявність лінійного зв’язку рівняння множинної регресії 
може бути показано в такому вигляді: 

 
....3322110 nnxx xxxxY n    

 
Із геометричної точки зору це рівняння визначає у просторі площини від-

повідних змінних x1,x2,x3,…,xn i y. 
Множинне кореляційне рівняння встановлює зв’язок між досліджуваними 

ознаками і дозволяє вирахувати очікувані значення результативної ознаки під 
впливом включених в аналіз ознак – факторів, зв’язаних даним рівнянням. 

Для оцінки ступеня тісноти зв’язку між результативністю і факторними 
ознакми обчислюють коефіцієнт множинної кореляції. Величина його завжди 
додатне число. Яке знаходиться в межах від 0 до 1. 

У множинних кореляційно-регресійних моделях коефіцієнт простої коре-
ляції між результативною ознакою і факторними. А також між самими фактор-
ними ознаками розраховують за формулами: 
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парні: 
 

;yx 11
1

xy

xyxyr



  ;yx
2

22
2

xy

xyxyr



  ;x

21

2121
21

xx

xxxxxr



  

 
часткові: 
Множинні (для двофакторної моделі): 
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Оцінку вірогідності множинного коефіцієнта кореляції (так як і кореля-

ційного рівняння в цілому) одержують шляхом розрахунку F-критерію: 
 

,1:
1

2

Pn
R

Р
RFр 




  

 
де Р – кількість параметрів кореляційного рівняння. 
 
Регресійний аналіз 
Під терміном «регресія» розуміють рух назад, повернення до попередньо-

го стану. Названий термін ввів у кінці XIX ст. Френсіс Галтон. У результаті 
проведеного ним дослідження зв'язку між зростом батьків і дітей, виявилося, що 
наявна обернена залежність. Так, у батьків з дуже високим зростом діти мають 
менший зріст порівняно з середнім зростом батьків. І, навпаки, у дуже низьких 
батьків середній зріст дітей вищий. В одному і другому випадку середній зріст 
дітей прямує (повертається) до середнього зросту населення певної місцевості. 
Саме такою залежністю і пояснюють вибір терміна "регресія". 

Регресійний аналіз (англ. regression analysis) – це метод визначення відо-
кремленого і спільного впливу факторів на результативну ознаку та кількісної 
оцінки цього впливу шляхом використання відповідних критеріїв. 

Регресійний (лінійний) аналіз – статистичний метод дослідження залеж-
ності між залежною змінною Y та однією чи кількома незалежними змінни-
ми X1 , X2,...,Xр . Незалежні змінні інакше називають регрессорамі або предик-
торами, а залежні змінні – критеріальними. Термінологія залежних і незалежних 
змінних відображає лише математичну залежність змінних, а не причинно-
наслідкові відносини. 

Регресійний аналіз проводиться на основі побудованого рівняння регресії 
і визначає внесок кожної незалежної змінної у варіацію досліджуваної (прогно-
зованої) залежної змінної величини. 

Мета регресійного аналізу: 
1. Визначення ступеня детермінованості варіації критеріальною (залежної) 

змінної предикторами (незалежними змінними). 
2. Передбачення значення залежної змінної з допомогою незалежної (-их). 
3. Визначення вкладу окремих незалежних змінних в варіацію залежної. 
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Регресійний аналіз не можна використовувати для визначення наявності 
зв'язку між змінними, оскільки наявність такого зв'язку і є передумова для за-
стосування аналізу. 

Основним завданням регресійного аналізу є визначення впливу факторів 
на результативний показник (в абсолютних показниках). Передусім для цього 
необхідно підібрати та обґрунтувати рівняння зв'язку, що відповідає характеру 
аналітичної стохастичної залежності між досліджуваними ознаками. Рівняння 
регресії показує як в середньому змінюється результативна ознака (Yx) під впли-
вом зміни факторних ознак (хі). 

У загальному вигляді рівняння регресії можна представити так: 
 

 ,,...,, 21 nx хххfY   
 
де Yx – залежна змінна величина; 
х – незалежні змінні величини (фактори). 
Залежно від кількості змінних величин виділяють різні види регресійного 

аналізу. Якщо змінна величина завжди одна, то змінних може бути як одна, так і 
декілька. Виходячи з цього, виділяють два види регресійного аналізу: парний 
(простий ) регресійний аналіз і регресійний аналіз на основі множинної регресії, 
або багатофакторний. 

Парний регресійний аналіз – вид регресійного аналізу, що включає у себе 
розгляд однієї незалежної змінної величини, а багатофакторний – відповідно дві 
величини і більше. 

Зважаючи на характер зв'язку, в регресійному аналізі можуть використо-
вуватися лінійні та нелінійні функції. Для визначення характеру залежності та, 
відповідно, побудови рівняння регресії доцільно застосувати графічний метод, 
порівняння рівнобіжних рядів вихідних даних, табличний метод. 

Так, графічний метод дає найбільш наочну картину розміщення крапок на 
графіку, завдяки чому можна виявити напрям і вид залежності між досліджува-
ними показниками: прямолінійна чи криволінійна. 

За допомогою порівняння рівнобіжних рядів ознак можна спостерігати за 
рівномірністю їх взаємних змін. Якщо зміна факторної ознаки (х) призводить до 
відносно рівномірної зміни результативної (Yx), тоді використовується лінійна 
функція (наприклад, залежність між урожайністю культур і кількістю внесених 
добрив). 

Різні явища по-різному реагують на зміну факторів. Для того щоб 
відобразити характерні особливості зв’язку конкретних явищ, статистика 
використовує різні за функціональним видом регресійні рівняння. Якщо зі 
зміною фактора х результат у змінюється більш-менш рівномірно, такий зв’язок 
описується лінійною функцією Y = a + bx. Коли йдеться про нерівномірне 
співвідношення варіацій взаємозв’язаних ознак (наприклад, коли прирости зна-
чень у зі зміною х прискорені чи сповільнені або напрям зв’язку змінюється), 
застосовують нелінійні регресії, зокрема: степеневу; гіперболічну; параболічну  
тощо. 
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Вибір та обґрунтування функціонального виду регресії ґрунтується на 
теоретичному аналізі суті зв’язку. Нехай вивчається зв’язок між урожайністю та 
кількістю опадів. Надто мала і надто велика кількість опадів спричинюють зни-
ження врожайності, максимальний її рівень можливий за умови оптимальної 
кількості опадів, тобто зі збільшенням факторної ознаки (опади) урожайність 
спершу зростає, а потім зменшується. Залежність такого роду описується пара-
болою Y = a + bx + cx2. 

Найпростішим рівнянням парної регресії, що описує лінійну залежність 
між факторною і результативною ознаками, є рівняння прямої, яке має такий 
вигляд: 

 
Yx = a0 + a1x, 

 
де Yx – залежна змінна, яка оцінюється або прогнозується (результативна 

ознака); 
a0 – вільний член рівняння;  
a1 – коефіцієнт регресії; 
х – незалежна змінна (факторна ознака), яка використовується для визна-

чення залежної змінної. 
Теоретичний аналіз суті зв’язку, хоча й дуже важливий, лише окреслює 

особливості форми регресії і не може точно визначити її функціонального виду. 
До того ж у конкретних умовах простору і часу межі варіації взаємозв’язаних 
ознак х і у значно вужчі за теоретично можливі. І якщо кривина регресії невели-
ка, то в межах фактичної варіації ознак зв’язок між ними досить точно 
описується лінійною функцією. Цим значною мірою пояснюється широке засто-
сування лінійних рівнянь регресії. 

Параметри рівняння обчислюються на основі системи нормальних рівнянь 
методом найменших квадратів: 
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Для зручності розрахунків регресійного та кореляційного аналізу доціль-

но використати таку форму таблиці (табл. 1). 
Таблиця 1. Вихідні та розрахункові дані для обчислення регресійно-

кореляційних характеристик (парна прямолінійна кореляція) 
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Вихідні дані Розрахункові вели-
чини № з/п 

Факторна озна-
ка(х) 

Результативна озна-
ка(у)    

 

1       
2       
...       

X (в середньо-
му)       

 
Основне змістовне навантаження в рівнянні регресії несе коефіцієнт ре-

гресії. Найчастіше застосовуються лінійні рівняння або приведені до лінійного 
вигляду. Коефіцієнт регресії – це кутовий коефіцієнт у прямолінійному рівнянні 
кореляційного зв'язку. У лінійній функції рівняння регресії він показує на скіль-
ки одиниць в середньому зміниться результативна ознака (у) при зміні фактор-
ної ознаки (х) на одиницю свого натурального виміру. Тобто, коефіцієнт регре-
сії – це варіація у, яка припадає на одиницю варіації х. Коефіцієнт регресії має 
одиницю виміру результативної ознаки. За наявності прямого зв'язку коефіцієнт 
регресії є додатною величиною, а за зворотного зв'язку – від'ємною. 

Параметр а0 – вільний член рівняння регресії, тобто це значення у при 
х=0. Цей показник має тільки розрахункове значення у випадках, коли х не має 
нульових значень. 

У разі, коли зі зміною факторної ознаки результативна змінюється нерів-
номірно, використовуються нелінійні функції. Так, якщо зміна факторного по-
казника сприяла прискореній (уповільненій) динаміці результативного показни-
ка (наприклад, при розгляді дифузійних, кінетичних часових процесів), доціль-
но використати степеневу функцію: 

 
Yx = axb. 

 
У випадку, коли під впливом факторної ознаки результативна змінюється 

нерівномірно, причому з уповільненням, використовується рівняння гіперболи: 
 

.
x
baYx   

 
Якщо зміна факторної ознаки супроводжується нерівномірною варіацією 

факторної ознаки із зміною напряму зв'язку, нелінійна регресія описується рів-
нянням параболи: 

 
Yx = a + bx + cx2. 
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Так, за допомогою функції параболи можна виразити залежність урожай-
ності культур від кількості опадів. 

Також слід зазначити, що регресійний аналіз доцільно застосовувати для 
обґрунтування проектних, прогнозних чи очікуваних показників. Для цього не-
обхідно підставити в одержане рівняння регресії проектне значення фактора.  

Безумовно, що при застосуванні регресійного аналізу дотримуються де-
яких умовностей. Так, попередньо обумовлюється, що дія інших факторів, крім 
взятого за факторну ознаку, залишиться незмінною, а в дослідженні взято тільки 
один фактор. 

Проте останню умовність можна усунути за допомогою застосування 
множинної регресії та кореляції, за яких підбирається значна кількість факторів. 

Аналіз на основі множинної регресії (анг. multiple regression analysis) – 
вид регресійного аналізу, який ґрунтується на використанні в рівнянні регресії 
більше, ніж однієї незалежної змінної. Багатофакторне рівняння множинної ре-
гресії при лінійній залежності має такий вигляд: 

 
,...221101 nnxx xaxaxaaY

n
  

 
де a0 – вільний член рівняння; 
a1, a2 … an – коефіцієнти регресії; 
x1, x2 … xn – незалежні змінні (факторні ознаки); 
n – кількість незалежних змінних. 
Визначення параметрів множинної регресії вимагає трудомістких розра-

хунків із застосуванням комп'ютерних інформаційних систем. Однак одержані 
результати будуть достовірними і можуть широко використовуватися насампе-
ред для складання довгострокових прогнозів. Відомо, що однофакторна модель 
придатна для короткострокових прогнозів (на 2–3 роки). 

Метод регресійного аналізу вважається найдосконалішим з усіх викорис-
товуваних нині нормативно-параметричних методів. Він широко застосовується 
для аналізу та встановлення рівня і співвідношень основних фізико-хімічних 
параметрів підземних вод: концентрації (маси) температури, тиску, об’єму тощо 
та надає можливість знайти емпіричну форму залежності. При цьому він висту-
пає в ролі цільової функції параметрів. 

Метод регресійного аналізу особливо ефективний за умови здійснення 
розрахунків за допомогою сучасних інформаційних технологій і систем. 

 
Практична робота №4 (2 год.) 

Тема 
Визначення похибок 

План 
1. Усне опитування за матеріалами теми 3 та оцінка знань. 
2. Постановка та умова задачі 3.1 (визначення абсолютної та відносної похибки 

експерименту) 
3. Розв’язок задачі 3.1. Контроль результатів. 
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4. Постановка та умова задачі 3.2. (Визначення середньоквадратичної похибки 
та розрахунок довірчого інтервалу) 

5. Розв’язок задачі 3.2. Контроль результатів. 
6. Висновки. 
 
Завдання для самостійної роботи (12 год.): 
7. Підготовка до усного опитування за матеріалами теми.  
8. Підготувати презентацію на тему: «Дисперсійний аналіз».  
9. Розв’язок задач 3.3 (обчислення загальної похибки випадкової величини), 2.4 

(визначення середньоквадратичного відхилення та довірчої ймовірності за-
гального результату). 

 
Контрольні запитання до теми 3 

1. Як обчислити абсолютну і відносну похибки? 
2. Дати визначення поняття «систематична похибка» 
3. Які похибки називають випадковими? Що розуміють під «промахами»? 
4. Що входить до загального поняття вимірювання? У яких випадках достатньо 

провести одиничне вимірювання? 
5. Чим відрізняються прямі і непрямі вимірювання? Як обчислюється відносна 

похибка непрямих вимірювань? 
6. Спільне врахування систематичних та випадкових похибок. Запис кінцевого 

результату вимірювань. Правила округлення. 
7. Як описати ймовірність випадкової величини? 
8. Похибка середнього арифметичного. 
9. Який закон описується функцією Гаусса? 
10. Як визначити середньоквадратичну похибку випадкових вимірювань? Що та-

ке середньоквадратичне відхилення?  
11. Як визначається довірча ймовірність, довірчий інтервал? Який її графічний 

вигляд? 
12. Як підвищити точність вимірювання випадкової величини, що є сумою декі-

лькох з різними дисперсіями? 
13. У чому полягає закон додавання випадкових похибок? 
14. Чим відрізняються середнє арифметичне та істинне значення вимірюваної 

величини?  
15. Як визначається розподіл Стьюдента для кінечного числа вимірювань? 
16. Як дізнатися, що в експерименті допущений промах? 
17.  Правила округлення при розрахунках за формулами для величин, що вимі-

рюються непрямо.  
18.  Довірчий інтервал для реального експерименту зі скінченним числом вимі-

рювань. Коефіцієнти Стьюдента. 
19. Дати визначення терміну «статистика». 
20. Які основні складові частини статистики?  
21. Які принципові особливості статистичної характеристики досліджуваних 

явищ? 
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22. Що таке статистична сукупність? Що розуміють під одиницею статистичної 
сукупності, статистичного спостереження? 

23. Що таке ознака? Яка класифікація ознак за характером вираження? 
24. Дати визначення понять «статистична закономірність», «статистичний по-

казник». 
25. З яких етапів складається статистиче дослідження? 
26. Які вимоги висуваються до статистичних даних? 
27. Яка мета і послідовність статистичного спостереження? 
28. Як розрізняють види статистичного спостереження? 
29. Як розрізняють помилки спостереження? 
30. Які застосовують засоби контролю даних? 
31. Що розуміють під статистичним зведенням? Які його основні завдання? 
32. У чому полягає метод групування? Які функції групування у статистичному 

аналізі? 
33.  Які основні принципи вибору ознаки групування? 
34. Які є способи вторинного групування? 
35. Що таке статистична таблиця, як розміщуюють підмет і присудок? 
36. Які існуюють види статистичних таблиць та загальні правила їх побудови? 
37. Для чого використовуються статистичні графіки? Які основні елементи 

графіка? 
38. Що таке діагама? Які є види діаграм? 
39. У чому полягають мтатистичні критерії перевірки гіпотез? 
40. Як визначити F-критерій Фішера?   
41. Як обчислюється величина критерію Стьюдента? 
42. У чому полягає перевірка гіпотези за критерієм Колмогорова-Смирнова? 
43. Для чого необхідно факторний аналіз? Які його можливості? 
44. У чому полягає мета та суть факторного аналізу? 
45. Дати визначення поняття «фактор». Як будується факторна матриця? 
46. Які змінні не дозволяється використовувати в якості вихідних даних для фак-

торного аналізу? 
47. Які методи факторного аналізу найчастіше використовуються у природничих 

дослідженнях? У чому вони полягають? 
48. Вирішення яких завдань доцільно методами факторного аналізу? 
49. У чому сутність методів факторного аналізу? 
50. Якими способами проводять редукцію вихідної кореляційної матриці? 
51. За яким критерієм оцінюють значущість кореляційної матриці? Як 

визначається його величина? 
52. Поняття кореляції. Які головні завдання кореляційного аналізу? 
53. Які є види кореляційного зв'язку? 
54. Як оцінюється лінійний кореляційних зв'язок для емпіричних даних? 
55. Що покладено в основу моделі множинної кореляції? Яка її геометрична 

інтерпретація? 
56. Що рузуміють під термінами «регресія», «регресійний аналіз»? 
57. Яка мета, основне завдання та обмеження регресійного аналізу? 
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58. Як розрізнити залежні та незалежні змінні величини? 
59. Чим відрізнається парний і багатофакторний регресійний аналіз? 
60. Які функції використовуються у регресійному аналізі? 
61. Як здійснюється вибір та обгрунтування функціонального виду регресії? 
62. Лінійна регресія та область її застосування.  
63. Метод найменших квадратів. Які функції можна аналізувати цим методом? 
64. Що таке коефіцієнт регресії? Яке його змістовне навантаження? 
65. Як застосовуються степенева, гіперболічна та параболічна функції регресії? 
66. Який вигляд має багатофакторне рівняння множинної регресії? 
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ТЕМА 4. Моделювання фізико-хімічних процесів на основі експеримента-
льних даних (42 год.). 
Лекція 11. Фізико-хімічні процеси формування та еволюції складових навко-
лишнього природного середовища – 2 години. 
План лекції: 
 Основні термодинамічні параметри еволюції навколишнього природного се-

редовища: залежні та незалежні параметри.  
 Поняття ентропії.  
 Ентальпія.  
 Енергія Гіббса.  
 Кінетика хімічних реакцій. 
 

Основні термодинамічні параметри еволюції навколишнього природ-
ного середовища: залежні та незалежні параметри 

З попередніх лекцій ми знаємо, що діяльність дослідника спрямована на 
вивчення процесів, які відбуваються у середовищі, що його оточує. Таким чи-
ном у центрі навколишнього середовища завжди знаходиться суб'єкт, який, тим 
чи іншим чином впливаючи на об'єкт, вивчає його якісні та кількісні характери-
стики, а також послідовні зміни стану об'єкту в часі та просторі. 

Закони природи свідомо та підсвідомо пізнавалися людиною ще в докла-
сичну добу; про їх систематичне вивчення відомо з V століття до нашої ери. З 
тих пір єдиним незалежним від людської свідомості та антропогенного впливу 
об’єктивним параметром навколишнього середовища нашої планети був лише 
час. Важливість цього параметра важко переоцінити саме з позицій його 
об’єктивності. На просторові залежності людина може впливати змінюючи 
тиск, об’єм, температуру і масу, проте на час вплинути нездатна. Використову-
ючи ці п’ять основних термодинамічних параметрів наразі можна описати сві-
тобудову, через них можна виразити практично всі решту фізичні та хімічні ве-
личини. Отже основними термодинамічними параметрами еволюції навколиш-
нього природного середовища є чотири суб’єктивних (на які може вплинути до-
слідник) – маса (концентрація), об’єм, тиск і температура та єдиний об’єктивний 
– час. 
 

Поняття ентропії 
Ентропія належить до числа найважливіших понять фізики. Поняття ент-

ропії, як  фізичної величини – міри енергії термодинамічної системи, яка не мо-
же бути використана для виконання роботи, – вперше введено Робертом Клаузі-
усом у 1865 р., та виявилося настільки важливим загальнозначимим, що швидко 
завоювало спершу інші області фізики, а затим проникло і в суміжні науки: хі-
мію, біологію, теорію інформації тощо. 

Поняття ентропії з самого початку виявилося складним для сприйняття, 
на відміну, наприклад, від іншої фізичної величини – температури. Ця склад-
ність збереглася для тих, хто вперше знайомиться з термодинамікою. Вона має 
чисто психологічний характер і пов’язана з неможливістю безпосереднього 



 
 

125 

сприйняття ентропії, відсутністю критерію – «термометра», – який би вимірю-
вав ентропію так само, як вимірюють температуру. Разом з тим більш глибоке 
розуміння температури, що виявляється у формулюванні нульового закону тер-
модинаміки показує, що поняття температури та ентропії однакові за складніс-
тю. Поняття температури вводиться нульовим законом, поняття ентропії – дру-
гим законом термодинаміки. 

Закон транзитивності термічної рівноваги (нульовий закон термодинаміки) вводить 
у цей розділ фізики поняття емпіричної температури. Закон сформульовано Ральфом Фау-
лером у 1931 р., а запропонована ним не дуже вдала назва «нульовий закон термодинаміки» 
пов’язана з тим, що хронологічно цей закон було відкрито останнім зі вже пронумерованих 
трьох законів термодинаміки. 

Закон складається зі двох постулатів. Перший – постулат термодинамічної рівнова-
ги – стверджує, що макроскопічна система, яка знаходиться у незмінних зовнішніх умовах, 
завжди приходить самочинно у стан термодинамічної рівноваги, який характеризується 
наступним: 
- припиняються будь-які макроскопічні зміни у системі; кожний параметр, який характе-

ризує макроскопічну властивість системи, має постійну в часі величину; 
- система, яка перейшла у стан термодинамічної рівноваги, як завгодно довго лишається у 

цьому стані. Для порушення рівноваги необхідно зовнішній вплив. 
Другий – закон транзитивності термодинамічної рівноваги: якщо дві термодинамічні 

системи, розділені щільною та непроникною для речовини діатермічною перегородкою, зна-
ходяться між собою у термодинамічній рівновазі, то будь-яка третя система, що знахо-
диться у термодинамічній рівновазі з однією з двох перших систем, буде знаходитися та-
кож у термодинамічній рівновазі з другою системою. 

Зі закону транзитивності термодинамічної рівноваги виводиться існування термоди-
намічної функції стану – емпіричної температури, яка для всіх систем, що знаходяться у 
стані термодинамічної рівноваги, має одну й ту саму величину. 

Ентропія вводиться другим законом термодинаміки. Вона виражає кіль-
кість теплоти, придатної для виконання роботи. 

У сучасному розумінні ентропія - це функція стану термодинамічної сис-
теми, зміна якої  визначається відношенням кількості теплоти, набутої, або від-
даної системою, до абсолютної температури: 

 

T
QS 

         (1) 

 
та має розмірність 11   градмольДж .    
Фізичний смисл ентропії виявляється при розгляді мікростанів величини. 

Людвіг Больцман був першим, хто встановив зв’язок ентропії з імовірністю ста-
ну. У формулюванні Макса Планка твердження, яке виражає цей зв’язок і на-
зване принципом Больцмана, представлено простою формулою: 

 
WkS B ln          (2) 

Сам Больцман ніколи не писав цієї формули. Це зробив Планк. Йому ж 
належить введення постійної Больцмана kB. Термін «принцип Больцмана», що 
виражається формулою (2) було введено Альбертом Ейнштейном. 
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Термодинамічна ймовірність стану W –  це число способів (мікростанів), 
за допомогою яких можна реалізувати даний макростан. На квантовій мові ста-
тистична вага – це число різних квантових мікростанів, які реалізують даний 
макростан з даною енергією.  

Тут слід зазначити, що термодинамічна ймовірність W відрізняється від 
математичної імовірності, яка завжди виражається певним дробом, меншим або 
рівним одиниці.  Зазначена різниця є неістотною , оскільки в більшості практи-
чних розрахунків обчислюється різниця ентропії, тобто відносна ймовірність 

0W
W . 

Встановлення зв’язку між такими несхожими поняттями як ентропія і 
ймовірність, є важливим науковим досягненням. Ентропія і ймовірність – вели-
чини різної природи. Ентропія – величина фізична, а термодинамічна ймовір-
ність - математична. Числове значення фізичної величини залежить від обраної 
системи одиниць, математична величина – це число, число способів. Узгодже-
ність лівої та правої частин рівняння (2) забезпечується постійною Больцмана. 
Ця ж постійна забезпечує співпадіння термодинамічної ентропії з ентропією, 
яка визначається з принципу Больцмана. 

Продемонструємо це на прикладі незворотного розширення ідеального га-
зу. Нехай у початковому стані В газ займає об’єм V1, а в кінцевому стані А – 
об’єм V2. Розглянемо спершу одну частинку. Термодинамічна ймовірність зна-
ходження однієї частинки в довільному об’ємі V буде пропорційна V (рис. 1а).  

 
 
 
 
 
 
 

 а          б 
Рис. 1. 

 
Розіб’ємо весь об’єм V на n однакових комірок, кожна з котрих відповідає 

одному станові (рис. 1б). Чим більший об’єм V, тим більше комірок, тобто, тим 
більше можливих рівно ймовірних станів. Розмір комірок неістотний, оскільки 
нас цікавить відношення ймовірностей. Таким чином:  

 

2

1

V
V

W
W

A

B         (3) 

Оскільки в ідеальному газі взаємодією між частинками можна знехтувати, 
то вираз (3) справедливий для будь-якої молекули, а для всіх N частинок: 

 
N

A

B

V
V

W
W











2

1        (4) 

 

V1 

 

V2 
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Пояснимо формулу (4). Для однієї частинки число станів у В дорівнює n. 

Для двох частинок число станів буде n2, оскільки для кожного з n станів першої 
частинки можливо n станів другої і т.д. 

Для одного моля N = NA (число Авогадро) = 6,02×1023. 
 

1

2

1

2ln
V
VR

V
VNkSS ABBA  .     (5) 

 
Принцип Больцмана дозволяє зрозуміти причину зростання ентропії у не-

зворотних процесах. Припустимо, що ми миттєво прибираємо перегородку між 
об'ємами V1 та V2—V1 (рис. 2). Перед кожною частинкою газу з’являється мож-
ливість побувати в нових станах, що містяться в об’ємі V2—V1. Ймовірність то-

го, що всі частинки знову зберуться в об’ємі V1, пропорційна 
N

V
V










2

1 , тобто 

безкінечно мала. У принципі, вона відрізняється від нуля, проте для досягнення 
такого стану при  N ~ NA, значно перевищує час існування Всесвіту. Таким чи-
ном, при незворотних процесах еволюція системи йде в бік освоєння нових не-
зайнятих станів, тобто в бік зростання ймовірності W, а, відповідно, й ентропії. 

 

 
Стан В (початковий) Стан А (кінцевий) 

Рис. 2. 
 

Досі мова ішла про зміну ентропії при переході з одного стану в інший. У 
яких межах змінюються абсолютні значення ентропії? Згідно третього закону 
термодинаміки ентропія будь-якої системи при Т  0, наближається до нуля. У 
відповідності з принципом Больцмана стан з S = 0 відповідає термодинамічній 
імовірності W = 1. 

Фізично це означає, що система, яка розглядається, знаходиться лише в 
єдиному мікроскопічному стані. Інших мікростанів не існує. 

Ентропія термоізольованої системи завжди лише збільшується, тобто така 
система сама по собі прагне до теплової рівноваги, за якого ентропія макси-
мальна/ 

Абсолютно верхньої границі ентропії не існує. Величина ентропії зале-
жить від внутрішньої енергії, об'єму та інших параметрів системи. Якщо ми 
створимо нерівноважний стан в ізольованій оболонці (наприклад, шляхом вибу-
ху в ізольованому від зовнішнього середовища бункері, то ентропія такої систе-
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ми з часом зростатиме і досягне максимуму в стані рівноваги. Фізично це 
означає, що в стані рівноваги система має максимально можливе число 
мікростанів, за допомогою яких реалізується даний макростан. 

Таким чином, ентропія – це функція стану термодинамічної системи, яка 
характеризує спрямованість протікання самочинних процесів у цій системі і є 
мірою їх незворотності.  

Для незворотних процесів виконується нерівність:  
 

T
QS 

 ;        (7) 

 
для зворотних процесів: 

 

T
QS 

 .        (8) 

 
Ентальпія – це термодинамічна властивість речовини, яка вказує рівень 

енергії, збереженої в її молекулярній структурі. Основними енергетичними ха-
рактеристиками речовини є температура і тиск, проте не всю її енергію можна 
перетворити на тепло. Частина внутрішньої енергії речовини підтримує її моле-
кулярну структуру. Частина кінетичної енергії речовини – недоступна, у разі 
якщо її температура наближається до температури навколишнього середовища. 
Отже, ентальпія – це властивість речовини, що вказує на кількість енергії, яку 
можна перетворити на тепло за певної температури і тиску: 
 

PVEH  ,        (9) 
 

де Н – ентальпія, Е – внутрішня енергія, Р – тиск, V – об’єм. 
Одиниці ентальпії – це британська теплова одиниця (BTU) або Джоуль 

для енергії. 
Ентальпія залежить від тиску і температури системи: 

 
STPVH  .       (10) 

 
Кількість ентальпії речовини заснована на її даній температурі. Темпера-

тура, за якої ентальпія речовини дорівнює 0 [Дж] називається даною температу-
рою. Іншими словами, за даної температури речовина не має доступної енергії, 
яку можна перетворити на тепло. Дана температура для води – це 0 оС (потрійна 
точка), для азоту – -150 оС, для холодоагентів на основі метану та етану – -40 оС. 

У хімії найчастіше розглядають ізобаричні процеси (які протікають за по-
стійного тиску), і тепловий ефект у цьому разі називають зміною ентальпії сис-
теми або ентальрією процесу: 

 
HQP  .       (11) 
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У термодинамічній системі тепло, яке виділяється в хімічному процесі 
вважається від’ємним (екзотермічний процес, 0H ), а поглинання системою 
тепла вважається додатнім (ендотермічний процес, 0H ). 

Рівняння хімічних реакцій зі вказанням ентальпії процесу називають тер-
мохімічними. Числові величини ентальпії H вказують через кому після рівнян-
ня реакції в кДж та відносять до всієї реакції з урахуванням стехіометричних 
коефіцієнтів усіх реагуючих речовин. Оскільки речовини, які беруть участь у 
реакції, можуть знаходитися в різних агрегатних станах, агрегатний стан вказу-
ється в дужках у нижньому правому індексі: (т) – твердий, (к) – кристалічний, 
(р) - рідкий, (г) – газоподібний. Наприклад: 
 

кДж-184.6ΔH2HClClH о
(г),2(г)2(г)   
 

 Продукт взаємодії водню з киснем – вода – може знаходитися в різних 
агрегатних станах, що відображається зміною ентальпії: 
 

кДж-286.8ΔHO2HO2H о
(г),22(г)2(г)   

кДж-241.8ΔHO2HO2H о
(p),22(г)2(г)   
 

Наведені ентальпії утворення речовин віднесені до стандартних умов 
(Р = 101,325 кПа; Т = 298 К (25 оС)). Стандартний стан термодинамічної функ-
ції, зокрема, ентальпії позначається нижнім і верхнім індексами: oH 298 . 
 

Енергія Гіббса 
Вільна енергія Гіббса (енергія Гіббса, потенціал Гіббса, термодинамічний 

потенціал) – це величина, яка показує зміну енергії в ході хімічної реакції, та 
визначає принципову можливість протікання хімічної реакції; це – 
термодинамічний потенціал наступного вигляду: 
 

TSPVEG  ,      (12) 
 

де Е – внутрішня енергія, Р – тиск, V – об'єм, Т – температура, S – ентро-
пія. 

Енергію Гіббса можна розуміти як повну хімічну енергію системи (крис-
талу, рідини тощо). 

Самовільне протікання ізобарно-ізотермічного процесу визначається дво-
ма чинниками: ентальпійним, пов’язаним зі зменшенням ентальпії системи 
( H ), та ентропійним ( ST ), зумовленим розупорядоченням системи внаслідок 
зростання її ентропії. Різниця цих термодинамічних параметрів є функцією сис-
теми, яка називається ізобарно-ізотермічним потенціалом або енергією Гіббса 
(G, кДж). Взаємодія (сумарний ефект) цих протилежних чинників у хімічних 
процесах, які протікають при постійному зовнішньому тиску і температурі ви-
значає зміну енергії Гіббса: 
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STHG  .      (13) 

 
З рівняння (13) слідує, що: 

 
STGH  ,      (14) 

 
тобто деяка кількість тепла витрачається на збільшення ентропії ( ST ); ця 

частина енергії втрачена для здійснення корисної роботи (розсіюється в навко-
лишнє середовище у вигляді тепла), її часто називають зв’язаною енергією. Ін-
ша частина тепла ( G ) може бути використана для здійснення роботи, тому 
енергію Гіббса часто називають вільною енергією. 

Характер зміни енергії Гіббса дозволяє зробити висновок щодо принци-
пової моливовті здійснення процесу. При 0G  процес може протікати, при 

0G   процес протікати не може. Іншими словами, якщо енергія Гіббса у вихі-
дному стані більша, ніж у кінцевому – процес може протікати, якщо навпаки – 
то не може. Якщо ж 0G , то система знаходиться у стані хімічної рівноваги. 
Необхідно звернути увагу, що від’мна енергія Гіббса є обов’язковою, проте не 
єдиною умовою протікання хімічної реакції. В реальних умовах при  0G  реа-
кція може не починатися з кінетичних причин. 

Між зміною вільної енергії Гіббса G  та константою рівноваги хімічної 
реакції К існує співвідношення: 
 







k

k
K

KRTG ;ln

,       (15) 

 
де k – константи швидкості прямої і зворотної реакцій. 

 
Кінетика хімічних реакцій 
Свіжовідрізіна скибочка яблука досить швидко на повітрі вкривається ко-

ричневою плівкою, а бронзовий пам’ятник у вологому повітрі повільно вкрива-
ється нальотом  зеленого кольору – основного карбоната купруму. Золоті при-
краси зберігають на повітрі свою красу і блиск століттями. Петарда, кинута у 
полум’я, миттєво вибухає. 

Цікаво, що з точки зору термодинаміки можливі всі ці процеси, навіть 
окиснення золота. Просто у них різні швидкості. 

Для правильного розуміння перебігу хімічної реакції крім енергетичних 
характеристик ( Н, S) необхідно також знати основні закономірності її пере-
бігу за певний час, тобто мати дані про швидкість і механізм процесу. 

Розділ хімії, який вивчає перебіг хімічних процесів за певний час, назива-
ється хімічною  кінетикою. 

Більшість процесів, які протікають у живій та неживій природі та які ви-
вчаються дослідниками природничих наук, пов’язані з хімічними реакціями, хі-
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мічною термодинамікою та рівновагою. Так само, як будь-яка хімічна реакція, 
природний процес, який являє собою низку послідовних або одночасних хіміч-
них реакцій, може бути описаний основними термодинамічними параметрами з 
позицій хімічної кінетики. 

Як ми обговорювали вище, головною (але не єдиною) умовою протікання 
хімічних процесів є від’ємна енергія Гіббса: 
 

HST
G


 0 .       (16) 

 
Розрізняють незворотні та зворотні хімічні реакції. Незворотними 

хімічними реакціями називаються реакції, які перебігають тільки в одному на-
прямку. За правило, в цих реакціях вихідні речовини та продукти реакції (або 
один з продуктів) мають різний агрегатний стан: 
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Зворотними називаються реакції, які можуть перебігати в прямому і зво-

ротному напрямках. Наприклад, утворення води з кисню та водню відбувається 
з вибухом при температурі вище 800 оС. А при температурі вище 3000 оС вода 
розкладається на водень і кисень: 
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Як для прямої, так і для зворотної реакції виконується умова (16).  
Пряма і зворотна реакція утворення йодоводню протікає при температурі 

300 – 400 оС: 
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При досягненні рівноваги цієї реакції виконується умова: 
 

HST
G


 0 .        (17) 

 
Більшість хімічних реакцій є оборотними. Одні реакції перебігають за 

умов, в яких зворотна реакція неможлива (взаємодія Н2 і О2), для інших можли-
вий перебіг як прямої, так і зворотної реакції (взаємодія Н2 і I2). В обох наведе-
них прикладах можна виявити зворотну реакцію і навіть визначити швидкість 
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прямої і зворотної реакції. Існують умови, за яких одночасно перебігають пряма 
і зворотна реакції. Однак відомі процеси, для яких визначити швидкість зворот-
ної реакції неможливо і тому можна тільки говорити про оборотність процесу. У 
якій мірі той чи інший оборотний процес залежить від природи реагуючих ре-
човин і умов, за яких перебігає реакція? 

Розглянемо більш детально оборотні реакції, які одночасно при певних 
умовах перебігають в двох напрямках.  

 
aA + bB  cC + dD 

 
У перший момент швидкість прямої реакції 
 

ba BAkv ][][1


  

 
визначається початковими концентраціями вихідних речовин. Швидкість 

зворотної реакції при цьому дорівнює нулю. По мірі взаємодії Н2 і I2 і утворення 
НІ швидкість прямої реакції зменшується, а швидкість зворотної реакції 
 

dc DCkv ][][2


  
 

буде зростати. Через певний час швидкість прямої і зворотної реакцій зрі-
вняються (рис. 3). При цьому кількість утворених молекул С і D буде дорівню-
вати кількості молекул С i D, які прореагували і перетворились на А і B. Тобто 
концентрації всіх речовин в момент, коли швидкості прямої і зворотної реакцій 
однакові, не змінюються. Такий стан реакційної системи називається хімічною 
рівновагою. При хімічній рівновазі склад системи не змінюється, оскільки в сис-
темі відбувається хімічна взаємодія в двох протилежних напрямках з одинако-
вою швидкістю Тому хімічна рівновага має також назву дінамічної рівноваги. 

 
Рис. 3. Зміна швидкості прямої і зворотної реакції у часових координатах. 

 
Стан реагуючої системи, при якому швидкості прямої та зворотної реак-

цій стають однаковими, називається хімічною рівновагою. У стані хімічної рів-
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новаги кількості вихідних речовин і продуктів реакції не змінюються, тобто хі-
мічна рівновага має динамічний характер. З появою рівноваги концентрації 
реагентів за даних умов залишаються незмінними й називаються рівноважни-
ми.  

В момент хімічної рівноваги, коли швидкості прямої і зворотної реакції 
однакові, можна записати: 

 
v1 = v2 

 
чи: 
 

dcba DCkBAk ][][][][ 21


  

 
звідки: 
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При даній температурі константи швидкостей k1 і k2 є сталими величина-

ми, тому їх віношення 
2
1

k
kK   – також величина стала.  

Тоді константа рівноваги: 
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Це рівняння є математичним виразом закону діючих мас для стану рівно-

ваги. На відміну від закону діючих мас для швидкості хімічної реакції, справед-
ливого лише для простих одностадійних реакцій, закон діючих мас для рівно-
важних систем можна застосовувати для рівноважного стану будь-якої оборот-
ної реакції незалежно від механізму її перебігу. 

Константа рівноваги свідчить, що відношення добутків рівноважних кон-
центрацій продуктів і вихідних речовин у степенях, що дорівнюють їх стехіоме-
тричним коефіцієнтам, є величиною сталою. Тобто незалежно від початкових 
концентрацій, рівновага в системі встановлюється завжди при тому ж співвід-
ношенні добутків концентрацій продуктів і реагентів. Тому константа рівноваги 
не залежить від концентрації, а визначається природою реагентів і температу-
рою реакції. Вона показує, у скільки разів пряма реакція відбувається швидше, 
ніж зворотна, за однакової температури й при концентраціях, що дорівнюють 
одиниці. Константа рівноваги визначає глибину проходження реакції. Чим бі-
льша константа, тим повніше взаємодіють речовини. Для необоротних реакцій 
К, оскільки рівноважна концентрація продуктів реакції значно перевищує 
концентрацію вихідних речовин. Якщо К0, то це свідчить про практично по-
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вну відсутність хімічної взаємодії. Для гетерогенних реакцій у вираз константи 
рівноваги входять концентрації тільки тих речовин, які перебувають у газовій 
або рідкій фазі. Тому для реакції СаСО3 СаО + СО2 константа рівноваги має 
вигляд К= [СО2]. 

Константа рівноваги залежить від температури, від зміни ентальпії та змі-
ни ентропії, але не залежить від енергії активації, яка впливає лише на час вста-
новлення рівноваги. Тому каталізатор, знижуючи енергію активації й підвищу-
ючи ентропію активації прямої та зворотної реакцій, прискорює встановлення 
рівноваги, не змінюючи її константи. 

Змінюючи умови, можна перевести систему з одного рівноважного стану 
в інший, що відповідає новим умовам. Рівновага зміщується тому, що зміна 
умов неоднаково впливає на швидкість прямої та зворотної реакцій. Характер 
зміщення рівноваги залежно від зовнішніх факторів можна визначити за прин-
ципом Ле Шательє (1884): якщо на систему, що перебуває у стані рівноваги, 
впливати ззовні, то рівновага зміщується у бік тієї реакції, що послаблює цей 
вплив. 

Згідно з принципом Ле Шательє: 
1) Нагрівання сприяє перебігу ендотермічної, а охолодження – екзотермічної ре-

акцій.  
2) Підвищення тиску зумовлює зміщення рівноваги в бік утворення тих речовин, 

які займають менший об'єм, а зниження тиску – у протилежний бік.  Якщо 
об'єм системи під час реакції не змінюється, то тиск не впливає на стан рів-
новаги.  

3) Введення в систему додаткової кількості будь-якого з реагентів викликає 
зміщення рівноваги у тому напрямку, в якому його концентрація зменшуєть-
ся. Ось чому введення в систему вихідних речовин зміщує рівновагу в бік 
утворення продуктів реакції, а збільшення концентрації продуктів реакції – в 
бік утворення вихідних речовин.  

4) Однаково прискорюючи як пряму, так і зворотну реакції, каталізатор сприяє 
швидкому встановленню рівноваги, не впливаючи на рівноважні концентра-
ції речовин. 

Значення принципу Ле Шательє у хімії дуже велике, оскільки дає змогу 
передбачити напрямок реакції за різних умов, і, отже, керувати перебігом реак-
цій. 

Крім дійсної часто зустрічається уявна, або загальмована рівновага. На-
приклад, реакція N2 + 3Н2  2NH3; H°298 = -92,4 кДж за звичайних умов не 
відбувається. Але достатньо подолати активаційний бар'єр (наприклад, увести в 
суміш каталізатор), як починається бурхлива взаємодія аж до встановлення дій-
сної рівноваги. 

 
Зовнішній фак-

тор 
Зміщення хімічної рівноваги 

Свихід. речовин   В бік утворення вихідних речовин (зворотна реакція) 
Свихід. речовин     В бік утворення продуктів (пряма реакція) 
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Спродуктів       В бік утворення продуктів (пряма реакція)  
Спродуктів       В бік утворення вихідних речовин (зворотна реакція) 
Т   В бік ендотермічної реакції (-Q, +Н) 
Т   В бік екзотермічної реакції (+Q, -Н) 
Р ,    V В бік утворення менших об’ємів (меншого числа газоподіб-

них часток) 
Р  ,    V В бік утворення більших об’ємів (більшого числа газоподіб-

них часток) 
 

Принцип Ле Шательє справедливий не лише для хімічних процесів, він 
має загальнонаукове значення і поширюється на всі процеси, які знаходяться у 
стані динамічної рівноваги. 

 
Лекція 12. Програмні засоби оброблення та моделювання аналітичних ре-
зультатів – 6 годин (проводиться в комп’ютерному класі). 
План лекції:  
 Особливості програмного забезпечення пакету аналізу в Microsoft Excel.  
 Однофакторний та двофакторний дисперсійний аналіз.  
 Кореляція. Коваріація. Описова статистика.  
 Експоненційне згладжування. Двовибірковий F-тест для дисперсії.  
 Аналіз Фур’є. Гістограма. Ковзне середнє.  
 Генерування випадкових чисел. Ранг і персентиль. Регресія.  
 Вибірка. Двовибіркові t- та z-тести.  
 Ознайомлення з програмою STATISTICA.  
 Інтерфейс користувача.  
 Налаштування системи STATISTICA.  
 Управління виведенням.  
 Робочі книги. Таблиці даних. Звіти. Графіки.  
 Вирішення задач у програмі STATISTICA.  
 Аналіз результатів статистичної обробки та моделювання.  
 Формулювання висновків. 
 

Особливості програмного забезпечення пакету аналізу в Microsoft Ex-
cel 

До складу Microsoft Excel входить набір засобів аналізу даних (так званий 
пакет аналізу), призначений для вирішення складних статистичних та інженер-
них задач. Для аналізу даних за допомогою цих інструментів слід вказати вхідні 
дані та обрати параметри; аналіз буде виконаний за допомогою відповідної ста-
тистичної або інженерної макрофункції, а результат буде розміщений у вихід-
ному діапазоні. Інші засоби дозволяють представити результати аналізу у графі-
чному вигляді. 
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Інші функції. У Microsoft Excel представлена велика кількість статистич-
них, фінансових та інженерних функцій. Деякі з них є вбудованими, інші досту-
пні виключно після встановлення пакету аналізу. 

Звернення до засобів аналізу даних. Засоби, які включені до пакету аналізу 
даних, описані нижче. Вони доступні через команду Аналіз даних меню Сервіс. 
Якщо цієї команди немає в меню, необхідно завантажити надбудову Пакет 
аналізу. 

 
Дисперсійний аналіз 
Існує декілька видів дисперсійного аналізу. Необхідний варіант обираєть-

ся з урахуванням числа факторів та наявних вибірок з генеральної сукупності. 
Однофакторний дисперсійний аналіз. Цей засіб слугує для аналізу диспе-

рсії за даними двох або декількох вибірок. При аналізі порівнюється гіпотеза 
про те, що кожен приклад вилучений з одного і того ж базового розподілу імо-
вірності, з альтернативною гіпотезою, яка передбачає, що базові розподіли імо-
вірності у всіх вибірках різні. У випадку, коли є лише дві вибірки, застосовують 
функцію ТТЕСТ. Для більш ніж двох вибірок не існує узагальнення функції 
ТТЕСТ, і замість цього можна скористатися моделлю однофакторного диспер-
сійного аналізу. 

Двофакторний дисперсійний аналіз з повторенням. Цей вид аналізу засто-
совується у випадку, коли дані можна систематизувати за двома параметрами. 
Наприклад, у досліді по вимірюванню росту рослини обробляли добривами різ-
них виробників (наприклад, А, В, С) і тримали за різної температури (напри-
клад, за низької та високої). Таким чином, для кожної з 6 можливих пар умов 
(добриво, температура) є набір спостережень за ростом рослин. За допомогою 
цього дисперсійного аналізу можна перевірити наступні гіпотези: 
 
1. Чи вилучені дані про ріст рослин для різних марок добрив з однієї генераль-

ної сукупності незалежно від температури. 
2. Чи вилучені дані про ріст рослин для різних температурних умов з однієї ге-

неральної сукупності незалежно від марки добрива. 
3. Чи вилучені 6 вибірок, що представляють усі пари значень (добриво, темпе-

ратура), які використовуються з метою оцінки впливу різних марок добрив 
(крок 1) та рівнів температури (крок 2), з однієї генеральної сукупності. Аль-
тернативна гіпотеза передбачає, що вплив конкретних пар (добриво, темпера-
тура) перевищує вплив окремо добрива та окремо температури.  

Двофакторний дисперсійний аналіз без повторення. Цей вид аналізу ко-
рисний при класифікації даних за двома вимірюваннями, так само як і двофак-
торний дисперсійний аналіз з повторенням. Однак при цьому аналізі передбача-
ється лише одне спостереження для кожної пари (наприклад, для кожної пари 
(добриво, температура) у вищенаведеному прикладі). При цьому аналізі можна 
додавати перевірки до кроків 1 і 2 двофакторного дисперсійного аналізу з по-
втореннями, але недостатньо даних для додавання перевірок до кроку 3. 
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Кореляційний аналіз 
Функції КОРРЕЛ та ПИРСОН вираховують коефіцієнт кореляції між 

двома змінними вимірювань, коли для кожної змінної вимірювання спостеріга-
ється для кожного суб’єкта N (пропуск спостереження для суб’єкта призводить 
до ігнорування суб’єкта в аналізі). Кореляційний аналіз іноді застосовується, 
якщо існує більше двох змінних вимірювань для кожного суб’єкта N. У резуль-
таті видається таблиця, кореляційна матриця, що показує значення функції 
КОРРЕЛ (або ПИРСОН) для кожної можливої пари змінних вимірювань. 

Коефіцієнт кореляції, так само як і коваріаційний аналіз, характеризує об-
ласть, у якій два вимірювання «змінюються разом». На відміну від коваріацій-
ного аналізу коефіцієнт масштабується таким чином, що його значення не зале-
жить від одиниць, у яких виражені змінні двох вимірювань (наприклад, якщо 
вага та висота є двома вимірюваннями, значення коефіцієнта кореляції не змі-
ниться після переведення ваги з фунтів у кілограми). Будь-яке значення коефіці-
єнта кореляції повинно знаходитися у діапазоні від -1 до +1 включно. 

Кореляційний аналіз дає можливість встановити, чи асоційовані набори 
даних за величиною, тобто, великі значення з одного набору даних пов’язані з 
великими значеннями іншого набору (позитивна кореляція), або, навпаки, малі 
значення одного набору пов'язані з великими значеннями іншого (негативна ко-
реляція), або дані двох діапазонів ніяк не пов’язані (нульова кореляція).  
 

Коваріаційний аналіз 
Кореляційний та коваріаційний аналіз можна використовувати для одна-

кових значень, якщо у вибірці спостерігається N різних змінних вимірювань. 
Обидва види аналізу повертають таблицю (матрицю), що показує коефіцієнт 
кореляції або коваріаційний аналіз, відповідно, для кожної пари змінних вимі-
рювань. На відміну від коефіцієнта кореляції, що масштабується у діапазоні від 
-1 до+1 включно, відповідні значення коваріаційного аналізу не масштабуються. 
Обидва види аналізу характеризують область, в якій дві змінні «змінюються ра-
зом». 

Коваріаційний аналіз вираховує значення функції КОВАР для кожної па-
ри змінних вимірювань (напряму використовувати функцію КОВАР замість ко-
варіаційного аналізу має сенс за наявності тільки двох змінних вимірювань, 
тобто при N=2). Елемент за діагоналлю таблиці, що повертається після прове-
дення коваріаційного аналізу у рядку і, стовпець і, є коваріаційним аналізом і-ої 
змінної вимірювання з самою собою; це усього лише дисперсія генеральної су-
купності для даної змінної, що обраховується за допомогою функції ДИСПР.  

Коваріаційний аналіз дає можливість встановити, чи асоційовані набори 
даних за величиною, тобто, великі значення з одного набору даних пов’язані з 
великими значеннями іншого набору (позитивна коваріація), або, навпаки, малі 
значення одного набору пов'язані з великими значеннями іншого (негативна ко-
варіація), або дані двох діапазонів ніяк не пов’язані (коваріація близька до ну-
ля). 
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Описова статистика 
Цей засіб аналізу слугує для створення одновимірного статистичного зві-

ту, що містить інформацію про центральну тенденцію та мінливість вхідних да-
них. 

 
Експоненційне згладжування 
Застосовується для передбачення значення на основі прогнозу для попе-

реднього періоду, скорегованого з урахуванням похибок у цьому прогнозі. При 
аналізі використовується константа згладжування а, за величиною якої визнача-
ється ступінь впливу на прогнози похибок у попередньому прогнозі. 

Примітка. Для константи згладжування найбільш придатними є значення 
від 0,2 до 0,3. Ці значення показують, що помилка поточного прогнозу встанов-
лена на рівні від 20 до 30 відсотків помилки попереднього прогнозу. Більш ви-
сокі значення константи прискорюють відгук, однак можуть призвести до непе-
редбачуваних викидів. Низькі значення константи можуть призвести до більших 
проміжків між передбаченими значеннями. 
 

Двохвибірковий F-тест для дисперсії 
Двохвибірковий F-тест застосовується з метою порівняння дисперсій двох 

генеральних сукупностей. 
 
Наприклад, можна використовувати F-тест по вибіркам результатів запли-

ву для кожної з двох команд. Цей засіб надає результати порівняння нульової 
гіпотези про те, що ці дві вибірки взято з розподілу з рівними дисперсіями, з гі-
потезою, яка передбачає, що дисперсії різні у базовому розподілі. 

За допомогою цього засобу вираховується значення f F-статистики (або F-
коефіцієнт). Значення f, близьке до 1, показує, що дисперсії генеральної сукуп-
ності рівні. У таблиці результатів, якщо f<1, ''Р(F<=f) одностороннє” дає можли-
вість спостереження значення F-статистики меншого f за рівних дисперсіях ге-
неральної сукупності і F критичному односторонньому видає критичне значен-
ня менше 1 для обраного рівня значущості Alpha. Якщо f>1, ''Р(F<=f) односто-
роннє” дає можливість спостереження значення F-статистики більшого f за рів-
них дисперсіях генеральної сукупності та F критичному односторонньому видає 
критичне значення більше 1 для Alpha. 

 
Аналіз Фур’є 
Призначений для вирішення задач у лінійних системах та аналізу пері-

одичних даних, ґрунтуючись на методі швидкого перетворення Фур’є (ШПФ). 
Ця процедура підтримує також обернені перетворення, при цьому, інвертування 
перетворених даних повертає вихідні дані. 
 

Гістограма 
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Застосовується з метою розрахунку вибіркових та інтегральних частот 
попадання даних до вказаних інтервалів значень. При цьому розраховуються 
числа попадань для вказаного діапазону ячейок. 

Наприклад, необхідно виявити тип розподілу успішності у групі з 20 сту-
дентів. Таблиця гістограми складається з границь шкали оцінок та кількостей 
студентів, рівень успішності яких знаходиться між найнижчою границею та по-
точною границею. Найчастіше повторюваний рівень є модою інтервалу даних. 
 

Ковзне середнє 
Ковзне середнє використовується для розрахунку значень у прогнозова-

ному періоді, ґрунтуючись на середньому значенні змінної для вказаного числа 
попередніх періодів. Ковзне середнє, на відміну від простого середнього для 
всієї вибірки, містить дані про тенденції зміни даних. Цей метод може бути ви-
користаний з метою прогнозування збуту, запасів та інших процесів. Розраху-
нок прогнозованих значень виконується за наступною формулою. 
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де: 
 N – число попередніх періодів, що входять до змінного середнього; 
 Aj – фактичне значення у момент часу j; 
 Fj – прогнозоване значення у момент часу j. 
 

Генерування випадкових чисел 
Застосовується з метою заповнення діапазону випадковими числами, ви-

лученими з одного або декількох розподілів. За допомогою даної процедури 
можна моделювати об’єкти, що мають випадкову природу, за відомим розподі-
лом імовірностей. 

Наприклад, можна використати нормальний розподіл для моделювання 
сукупності даних за ростом індивідуумів, або застосувати розподіл Бернуллі для 
двох імовірних результатів, щоб описати сукупність результатів підкидання мо-
нети. 

 
Ранг і персентиль 
Застосовується для виводу таблиці, що містить порядковий та процентний 

ранги для кожного значення у наборі даних. Ця процедура може бути застосо-
вана для аналізу відносного взаємного розташування даних у наборі. Вона ви-
користовує функції РАНГ і ПРОЦЕНТРАНГ. РАНГ не працює зі зв'язаними 
значеннями. Якщо необхідно враховувати зв'язані значення, можна скористати-
ся функцією РАНГ разом з коефіцієнтом зміни, що описаний у файлі довідки 
для функції РАНГ. 

 
Регресія 
Лінійний регресійний аналіз полягає у підборі графіка для набору спосте-

режень за допомогою методу найменших квадратів. Регресія застосовується для 



 
 

140 

аналізу впливу на окрему залежну змінну значень однієї або більше незалежних 
змінних. 

Наприклад, на спортивні якості атлета впливають декілька факторів, 
включаючи вік, зріст та вагу. Регресія пропорційно розподіляє міру якості за 
цими трьома факторами, ґрунтуючись на його спортивних результатах. Резуль-
тати регресії згодом можуть бути використані для передбачення якостей нового, 
неперевіреного атлета. 

Регресія використовує функцію ЛИНЕЙН. 
 
Вибірка 
Створює вибірку з генеральної сукупності, розглядаючи вхідний діапазон 

як генеральну сукупність. Якщо сукупність занадто велика для обробки або по-
будови діаграми, можна використовувати представницьку вибірку. Крім того, 
якщо припускається періодичність вхідних даних, можна створити вибірку, що 
містить значення виключно з окремої частини циклу. 

Наприклад, якщо вхідний діапазон містить дані для квартальних прода-
жів, створення вибірки з періодом 4 розмістить у вихідному діапазоні значення 
продажів з одного і того ж кварталу. 

 
Т-тест 
Двохвибірковий t-тест перевіряє рівність середніх значень генеральної су-

купності по кожній вибірці. Ці три засоби допускають наступні умови: рівні ди-
сперсії генерального розподілу, дисперсії генеральної сукупності не рівні, а та-
кож представлення двох вибірок до та після спостереження по одному і тому 
самому суб'єкту. 

Для всіх трьох засобів, що перераховані нижче, значення t-статистики t 
розраховується та відображається як «t-статистика» у виведеній таблиці. В за-
лежності від даних, це значення t може бути негативним або не негативним. 
Якщо допустити, що середні генеральної сукупності рівні, при t<0 “P(T<=t) од-
ностороннє” дає імовірність того, що спостережне значення t-статистики буде 
більш негативним, ніж t. При t>=0 “P(T<=t) одностороннє” робить можливим 
спостереження значення t-статистики, яке буде більш позитивним, ніж t. “t кри-
тичне одностороннє” видає граничне значення, отже імовірність спостереження 
значення t-статистики більшого або рівного “t критичне одностороннє” дорів-
нює Alpha. 

“P(T<=t)  двостороннє” дає імовірність спостереження значення t-
статистики за абсолютним значенням більшим, ніж t. “P критичне двостороннє” 
видає граничне значення, отже значення імовірності спостереження значення t-
статистики за абсолютним значенням більшого “P критичне двостороннє”   до-
рівнює Alpha. 

Двохвибірковий t-тест з однаковими дисперсіями. Двохвибірковий t-тест 
Стьюдента слугує для перевірки гіпотези про рівність середніх для двох вибі-
рок. Ця форма t-тесту припускає співпадіння значень дисперсії генеральних су-
купностей та зазвичай називається гомоскедастичним t-тестом. 
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Двохвибірковий t-тест з різними дисперсіями. Двохвибірковий t-тест 
Стьюдента використовується для перевірки гіпотези про рівність середніх для 
двох вибірок даних з різних генеральних сукупностей. Ця форма t-тесту припу-
скає неспівпадіння дисперсій генеральних сукупностей та зазвичай називається 
гетероскедастичним t-тестом. Якщо тестується одна і та ж сама генеральна су-
купність, використовуйте парний тест. 

Для визначення тестової величини t використовується наступна формула. 
Наступна формула використовується для обчислення ступеня свободи df. 

Оскільки результат обчислення зазвичай не буває цілим числом, значення df 
округлюється до цілого для отримання граничного значення з t-таблиці. Функ-
ція Excel ТТЕСТ по можливості використовує вирахувані значення без округ-
лення для обчислення значення ТТЕСТ з нецілим значенням df. Через різницю 
підходів до визначення ступенів свободи, результати функцій ТТЕСТ та t-тест 
будуть різнитися у випадку з різними дисперсіями. 

Парний двохвибірковий t-тест для середніх. Парний двох вибірковий t-
тест Стьюдента застосовується для перевірки гіпотези про відмінність середніх 
для двох вибірок даних. У ньому припускається рівність дисперсій генеральних 
сукупностей, з яких вибрані дані. Парний тест використовується, коли існує 
природна парність спостережень у вибірках, наприклад, коли генеральна сукуп-
ність тестується двічі – до та після експерименту. 

Примітка. Одним з результатів тесту є сукупна дисперсія (сукупна міра 
розподілу даних довкола середнього значення), що обчислюється за наступною 
формулою. 
 

Z-тест 
Двохвибірковий z-тест для середніх з відомими дисперсіями. Використо-

вується для перевірки гіпотези про відмінність між середніми двох генеральних 
сукупностей. При невідомих значеннях дисперсій слід використовувати функ-
цію ZТЕСТ.  

При використанні функції z-тест слід ретельно перевіряти результат. 
“P(Z<=z) одностороннє” насправді є P(Z>=ABS(z)), імовірність z-значення, від-
даленого від 0 у тому ж напрямку, що і спостережне z-значення за однакових 
середніх значеннях генеральної сукупності. “P(Z<=z) двостороннє” насправді є 
P(Z>=ABS(z) або Z<=-ABS(z)), імовірність z-значення, віддаленого від 0 у тому 
ж напрямку, що і спостережне z-значення за однакових середніх значеннях ге-
неральної сукупності. Двосторонній результат є одностороннім результатом, 
помноженим на 2. Функцію z-тест можна застосовувати для гіпотези про особ-
ливе ненульове значення різниці між двома середніми генеральних сукупнос-
тей. 

Наприклад, цей тест може використовуватися для визначення відмінності 
між характеристиками двох моделей автомобілів. 
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Ознайомлення з програмою STATISTICA 
Система STATISTICA являє собою потужний інтегрований графічний до-

даток аналізу даних, що надає широкий спектр аналітичних процедур, які засто-
совуються у таких сферах діяльності, як бізнес, маркетинг, економіка, медици-
на, промисловість тощо. 

 Аналітичні можливості 
Окрім стандартних статистичних, графічних та аналітичних процедур, а 

також різних способів управління даними, STATISTICA містить великий набір 
спеціальних методів аналізу даних (добування даних, нейронні мережі та ін., що 
застосовується у бізнесі, соціальній сфері, медичних дослідженнях, промисло-
вості). 

Усі аналітичні інструменти STATISTICA доступні як окремі компоненти 
єдиного інтегрованого пакету. Управляти STATISTICA можна різними способа-
ми: через користувальницький інтерфейс, а також з залученням стандартної мо-
ви програмування STATISTICA Visual Basic (SVB). 

Інтерфейс користувача легко налаштовується, а мова STATISTICA Visual 
Basic дозволяє автоматизовувати задачі будь-якої складності, за допомогою 
простих макросів. 

Унікальні можливості 
От лише деякі унікальні можливості системи STATISTICA: 

 широкий вибір аналітичних процедур та їх вичерпна реалізація; 
 широкий спектр якісних графіків, які налаштовуються за бажанням користу-

вача, що нерозривно доповнюють кожну обчислювальну процедуру; 
 ефективний зручний користувальницький інтерфейс; 
 повністю інтегрований промисловий стандарт мови STATISTICA Visual Basic 

– розширення Microsoft Visual Basic більш ніж 10,000 новими статистичними 
функціями; надавання користувачу потужного середовища програмування; 

 великий вибір сучасних програмних технологій дозволяє використовувати у 
STATISTICA практично необмежений об’єм для збереження даних, а також 
високу швидкість аналізу та можливості налаштування усіх видів аналізу. 

STATISTICA надає високу швидкість, чисельну точність та оперативність, 
що є результатом впровадження мультизадачності. Доступ до даних ґрунтується 
на гнучкій поточній технології, яка дозволяє ефективно працювати як з прости-
ми локальними вихідними файлами даних, так і з запитами до багатомірних баз 
даних, наприклад, на підприємстві, що складаються з терабайт даних і знахо-
дяться у віддалених сховищах (ця опція додана до корпоративної версії 
STATISTICA).  

Наприклад, можна одночасно відкрити декілька копій STATISTICA, кожна 
з яких аналізує дані у різних файлах даних, при цьому результати організову-
ються в окремих проектах. Вхідні файли даних STATISTICA, таблиці результатів 
та графіки можуть бути практично необмеженого розміру та складатися з ієрар-
хії різних типів документів. Виведення даних може відбуватися за декількома 
каналами: робочі книги, звіти, Internet тощо. 
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Інтерфейс користувача 
Система STATISTICA може управлятися у різний спосіб: 

1. інтерактивний інтерфейс; 
2. мова STATISTICA Visual Basic; 
3. Web – інтерфейс.  

При цьому варто пам’ятати, що: 
 у багатьох відношеннях ці варіанти користувальницького інтерфейсу не ви-

ключають один одного; тому можна використовувати їх у різних комбінаці-
ях, в залежності від конкретної ситуації та індивідуальних потреб; 

 меню та панелі інструментів, що налаштовуються, можуть використовувати-
ся для суміщення різних варіантів інтерфейсу, наприклад, для швидкого до-
ступу до макросів або найчастіше запитуваних файлів; 

 майже усі характеристики інтерфейсів визначаються відповідними настрой-
ками за замовчуванням, які можна змінювати за бажанням користувача (змі-
нюючи тим самим зовнішній вигляд та поводження програми). 

Основні компоненти інтерактивного користувальницького інтерфейсу у 
системі STATISTICA.  Хоча інтерактивний користувальницький інтерфейс – не 
єдиний у системі STATISTICA, він є найбільш простим і використовується най-
частіше. Багато компонентів такого користувальницького інтерфейсу можна 
знайти на екрані системи STATISTICA. Як і в багатьох популярних програмах, 
рядки меню та різні панелі інструментів відображаються у верхній частині ек-
рану. У нижній частині екрану розташована панель Analysis – Аналіз (яка міс-
тить згорнуті діалогові вікна аналізів та графіків) та рядок стану. Також є кон-
текстні меню, що доступні за допомогою правої кнопки миші. Файли даних ві-
дображаються у електронних таблицях, робочих книгах, звітах або окремих вік-
нах. Електронні таблиці результатів та графіки також можуть бути вставлені у 
робочі книги, звіти та окремі вікна.  

STATISTICA Visual Basic і робота з пакетом STATISTICA з інших додат-
ків. Промисловий стандарт мови STATISTICA Visual Basic (вбудованої до систе-
ми STATISTICA) надає інший (альтернативний) користувальницький інтерфейс 
на додаток до функціональних можливостей STATISTICA. Він являє собою на-
віть більше, ніж просто «додаткова прикладна мова програмування», і може за-
стосовуватися для написання різних розширень. STATISTICA Visual Basic вико-
ристовує усі переваги об’єктної моделі системи STATISTICA і дозволяє програ-
мувати практично будь-яку дію у системі STATISTICA. Однією з найважливіших 
особливостей оточення STATISTICA Visual Basic є здатність інтегрувати та 
управляти різними додатками за допомогою простих програм.  

Web-орієнтований користувальницький інтерфейс. Система STATISTICA 
підтримує Web-технології, тому як «виведення», так і «уведення» до 
STATISTICA можна здійснювати через Internet. Крім можливості направлення 
виведення аналізу напряму на Web-сервер, STATISTICA надає методи для побу-
дови складних автоматизованих систем, які можуть періодично отримувати дані 
із зовнішніх джерел, проводити їх аналіз та оновлювати вміст HTML-сторінок 
на заданих Web-серверах. 
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Налаштування системи STATISTICA 
STATISTICA надає гнучкі користувальницькі інтерфейси, які повністю на-

лаштовуються. Програма дозволяє налаштувати стандартний користувальниць-
кий інтерфейс, у відповідності з уподобаннями та потребами конкретного кори-
стувача.   

Налаштовувати можна практично усі параметри користувальницького ін-
терфейсу: пункти меню, панелі інструментів, клавіатурні команди. Ці настройки 
прості та зручні. Можна управляти як локальними, так і звичайними настройка-
ми графіків, електронних таблиць, робочих книг, звітів, і т. д., та зберігати різні 
конфігурації системи STATISTICA. Можна також створювати свої власні корис-
тувальницькі інтерфейси, у тому числі у стилі Internet-браузера. Також можуть 
бути налаштовані практично усі аспекти вихідного інтерактивного користува-
льницького інтерфейсу. Можна додавати як звичайні опції, так і змінювати іс-
нуючі. 

У залежності від вимог задачі та особистих уподобань (а також естетич-
них міркувань) можна прибирати з екрану усі значки, панелі інструментів, ряд-
ки стану, довгі меню, спливаючі панелі інструментів, Кнопки автозадач, Робочі 
книги, відключити метод, Перетягнути та відпустити, динамічні (автоматичні) 
зв’язки між графіками та даними, трьохвимірні ефекти у таблицях та діалогових 
вікнах та налаштувати послідовне виведення з простими чорно-білими електро-
нними таблицями і графіками, а також наказати системі у кожен момент часу 
тримати відкритим не більше одного простого вікна виведення. 

Можна діяти і таким чином: створити складні глобальні і локальні панелі 
інструментів, повністю використовувати переваги усіх можливих спеціальних 
інструментів та засобів управління, значки, панелі інструментів, макроси (зок-
рема, назначити спеціальні дії деяким пунктам меню, панелям інструментів або 
комбінаціям клавіш), вдосконалені мультимедійні таблиці, робочі книги, метод 
drag-and-drop (перетягнути та відпустити), задати множинні динамічні (автома-
тичні) зв’язки між графіками і даними та внутрішні зв’язки між графічними 
об’єктами, налаштувати кольори, спеціальні шрифти та затінення у вікнах виве-
дення, налаштувати стилі та режими виведення графіків, що застосовуються за 
замовчуванням, збільшити максимальне число одночасно відкритих вікон виве-
дення, заблокувати «чергові» графіки і таблиці – і отримати у результаті всього 
цього складні багаторівневі робочі книги для аналізу даних, котрі спростять 
аналіз складних сукупностей даних і дозволять розглядати та співставляти різні 
аспекти вихідної інформації.  

Коли система STATISTICA закривається, усі параметри програми зберіга-
ються, і потім відновлюються при наступному запуску системи. Можна створю-
вати різноманітні варіанти конфігурації програми за допомогою вкладки 
Configuration Manager – Диспетчер конфігурацій діалогового вікна Options – 
Параметри (що доступне через меню Tools – Options – Сервіс - Параметри). 
Диспетчер конфігурацій дозволяє зберігати поточний стан програми у вигляді 
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нового або вже існуючого варіанта конфігурації, що дозволяє перезавантажити 
систему STATISTICA з іншою конфігурацією. 

Наявні також засоби для імпорту та експорту конфігурацій у різні файли, 
які можуть зберігатися окремо від файлів програми. 

 
Управління виведенням 
При виконанні аналізу, STATISTICA формує підсумковий результат у ви-

гляді мультимедіа-таблиць (таблиць даних) та графіків. Існує три основних ка-
нали, один із яких обирається у Output Manager-Диспетчері Виведення (у ме-
ню File-Файл), для безпосереднього виведення усіх підсумкових результатів: 
Робочі книги, Редактори звітів і Автономні вікна. Ці три канали виведення 
можна застосовувати у різноманітних комбінаціях (наприклад, робоча книга та 
звіт одночасно), і кожен із них може бути налаштований за допомогою декіль-
кох способів. Крім цього, усі об’єкти виведення (таблиці даних та графіки), що 
включені до них, можуть містити інші впроваджені та пов’язані об’єкти і доку-
менти; тому підсумкові результати STATISTICA можна ієрархічно організовува-
ти різними способами. Кожен із трьох каналів виведення STATISTICA має свої 
переваги. 

Робочі книги є стандартним засобом управління виведенням. Кожен під-
сумковий документ (наприклад, таблиця даних STATISTICA або графік, так само 
як і документ Microsoft Word або Excel) представляються у робочій книзі як 
окрема вкладка. Документи можна організовувати у вигляді ієрархії папок і до-
кументів (за замовчуванням, для кожного аналізу створюється окремий вузол) 
за допомогою дерева перегляду, у якому кожен окремний документ, папка або 
ціла гілка можуть бути легко зміненими. Робочі книги надають потужні можли-
вості для ефективної роботи з надзвичайно великою кількістю підсумкових до-
кументів, і є найкращим способом роботи з виведенням як для новачків, так і 
для просунутих користувачів. Одним із можливих недоліків є те, що користува-
льницькі коментарі (наприклад, примітки) та додаткова інформація не можуть 
бути прямо вставлені у «потік» виведення робочої книги так, як це зазвичай від-
бувається у традиційних текстових звітах. 

Звіти STATISTICA є більш традиційним способом обробки підсумкової 
інформації, за яким кожен об’єкт (наприклад, таблиця даних або графік 
STATISTICA, або таблиця Microsoft Excel) відображається у вигляді послідовно-
сті текстових документів. Перевага такого способу обробки даних полягає у 
можливості додавання приміток та коментарів для об’єктів так само, як це здій-
снюється за допомогою більш традиційних способів швидкого перегляду підсу-
мкових результатів, до яких звикло багато користувачів. Крім цього, тільки зві-
ти містять та зберігають додаткову інформацію, що містить детальний опис по-
слідовності кроків вказаних аналізів (наприклад, обрані змінні, їх мітки, довгі 
імена тощо), виходячи з типу заданої додаткової інформації на вкладці Output 
Manager-Диспетчер виведення у діалозі Options-Настройки. 

Підсумкові документи STATISTICA можуть бути структуровані у вигляді 
послідовності автономних вікон. Недоліком такого виду виведення є повна 
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відсутність організації та наявність безладдя у робочій області додатку (деякі 
процедури створюють сотні таблиць і графіків). Однією з переваг такого спосо-
бу обробки підсумкової інформації є можливість легкого налаштування порядку 
об’єктів у робочому вікні додатку STATISTICA. 

 
Робочі книги 
Робочі книги є стандартним способом управління виведенням. Кожен під-

сумковий документ (наприклад, таблиця або графік STATISTICA, а також доку-
мент Microsoft Word або Excel) представляється у вигляді окремої вкладки. 

Кожна робоча книга складається з двох частин: у лівій частині знаходить-
ся дерево перегляду, аналогічне Провіднику, а у правій частині – область пере-
гляду документів. Дерево перегляду (дерево Робочої книги) може містити декі-
лька вузлів, що використовуються для розділення файлів на групи (наприклад, 
усі результати аналізу або макроси проекту). 

Робоча книга може містити будь-які документи STATISTICA, включаючи 
таблиці даних, графіки, звіти та макроси. Крім того, до Робочої книги можна 
додавати будь-які інші типи ActiveX-документів, наприклад таблиці даних 
Excel, документи Word та ін. Ці документи можна редагувати у вікні перегляду 
Робочої книги. Крім того, Робочі книги можна використовувати для збереження 
результатів виконаного аналізу. 

Меню Робочої книги складається з вісьмох пунктів: 
– File-Файл 
– View-Вид 
– Statistics-Аналіз 
– Graphs-Графіка 
– Tools-Сервіс 
– Workbook-Робоча книга 
– Window-Вікно 
– Help-Допомога 
 

Таблиці даних 
Таблиці даних STATISTICA засновані на технології мультимедійних таб-

лиць та використовуються для роботи як з вхідними даними, так і з числовим 
або текстовим виведенням (а також іншими типами виведення). Вихідною фор-
мою таблиці даних є двовимірна таблиця, що може містити практично необме-
жене число спостережень (рядків) та змінних (стовпців), і кожна ячейка може 
містити практично необмежене число символів. До неї можуть бути вставлені 
звук, відео, графіки, анімація, звіти з вбудованими об’єктами, або будь-які до-
кументи, що використовують технологію ActiveX.  

Оскільки Таблиці даних STATISTICA можуть включати в себе макроси та 
будь-який користувальницький інтерфейс, то, відповідно, можуть використову-
ватися в якості основи для користувальницьких додатків, презентацій, що запу-
скаються автоматично, анімацій тощо. 

Вікно таблиці даних містить декілька основних компонентів: 
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1. Заголовок вікна 
2. Інформаційне поле 
3. Заголовок 
4. Імена спостережень 
5. Імена змінних 
6. Дані (і редагування всередині ячейок)  

Важлива перевага Таблиць даних STATISTICA полягає у необмеженому 
розмірі. Практично відсутні усі обмеження на число спостережень (рядків), 
змінних (стовпців), довжину текстових міток та значень, імена спостережень 
тощо. Розмір таблиці даних, змінних, текстових міток обмежені лише обладнан-
ням. 

STATISTICA надає можливість відкривати та використовувати одночасно 
декілька таблиць даних, що дозволяє одночасно працювати з декількома вихід-
ними файлами даних. Окрім збереження даних, STATISTICA використовує таб-
лиці даних для відображення чисельного виведення своїх аналізів. Оскільки у 
STATISTICA немає відмінностей за можливостями, що підтримуються, між вихі-
дною таблицею даних (з якої STATISTICA отримує дані) та підсумковою табли-
цею даних (у якій відображаються результати аналізу), можна використовувати 
результати аналізу у якості вхідних даних для подальших аналізів.  

 
Звіти 
Звіти STATISTICA є традиційним способом представлення підсумкової ін-

формації (у порівнянні з робочими книгами). Звіт являє собою послідовність 
об’єктів (наприклад, таблиць даних, графіків STATISTICA або таблиць Microsoft 
Excel), що відображається у стилі Word документу.  

Однак, технологія, прихована за простим редактором, надає дуже великі 
функціональні можливості. Наприклад, так само як і робоча книга, звіт 
STATISTICA є ActiveX-контейнером, в якому кожен з об’єктів можна активува-
ти, налаштувати та редагувати «на місті». Очевидна перевага такого способу 
обробки даних (більш традиційного, ніж робочі книги) полягає у можливості 
додавання приміток та коментарів до об’єктів так само, як це здійснюється за 
допомогою більш традиційних способів швидкого перегляду підсумкових ре-
зультатів. Крім того, у звітах може міститися та зберігатися додаткова інформа-
ція з детальним описом послідовності кроків аналізів (наприклад, обрані змінні, 
їх мітки, довгі імена тощо), виходячи з типу заданої додаткової інформації на 
вкладці Output Manager-Диспетчер виведення у діалозі Options-Настройки. 

Дерево звіту відображає структуру файлів у звіті. Файлова структура ві-
дображається у стилі Провідника: об’єкти відображаються послідовно у вигляді 
відповідних ярликів. Дерево перегляду є зручним способом розміщення та упо-
рядкування специфічних об'єктів або документів. Звіти є ідеальними докумен-
тами-контейнерами для інших документів STATISTICA, а також для об’єктів з 
інших додатків.  

Однак, очевидний недолік традиційних звітів полягає у фіксованій внут-
рішній структурі, що накладається стилем форматування текстового документа. 
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Графіки 
У багатьох випадках використання графічного представлення інформації 

дозволяє більш ефективно працювати з числовими даними. Система 
STATISTICA пропонує великий набір графічних методів, що містять програмні 
засоби для обробки даних та перевірки гіпотез. 

Крім того, система STATISTICA включає широкий спектр графічних мето-
дів для візуального представлення результатів досліджень. Усі графічні засоби 
системи STATISTICA забезпечують можливість вибору вбудованих аналітичних 
інтерактивних методів аналізу та містять великий вибір програм налаштування, 
які дозволяють користувачу інтерактивно управляти відображенням інформації 
на екрані. 

Гнучкі засоби управління декількома графіками дають можливість корис-
тувачу об’єднувати різноманітні графічні зображення, використовуючи, за не-
обхідності, динамічний обмін між додатками. 

Параметри графіків STATISTICA доступні за допомогою вбудованої мови 
STATISTICA Visual Basic, а також з будь-якої сумісної мови програмування. Та-
ким чином, користувачу надається практично необмежені можливості налашту-
вання відображення графіки. 

Система STATISTICA пропонує різноманітні графічні методи, за допомо-
гою яких можна створювати графіки. Ці методи включають великий набір гра-
фіків різних типів (таких як графіки вихідних даних, блокових даних та спеціа-
лізовані графіки). Вони доповнюють один одного, забезпечуючи високий рівень 
взаємозв’язку між числовими даними (початковими, проміжними та кінцевими) 
та їх графічним представленням. 
 

Вирішення задач у програмі STATISTICA 
Статистичні програмні пакети для персональних комп’ютерів зробили ме-

тоди математичної статистики доступним інструментом аналізу даних, який 
широко застосовується як у наукових дослідженнях, так і з метою вирішення 
практичних задач. Істотно підвищила ефективність методів можливість наочно-
го відображення даних у вигляді різноманітних графіків та діаграм. Це дозволяє 
користувачу краще представити особливості даних, вирішити, які методи аналі-
зу варто використовувати і як правильно інтерпретувати отримані результати. 
Варто підкреслити, що статистичні програмні пакети є універсальним засобом, 
за допомогою якого успішно вирішується більшість задач, що виникають перед 
користувачем.    

Статистичні пакети істотно спростили застосування методів статистично-
го аналізу, але й одночасно розширили коло методів, що доступні користувачу. 
Поряд з параметричними методами, в основі яких лежить уявлення про норма-
льний розподіл змінних, до програми STATISTICA входить непараметричний 
аналіз, що не накладає обмежень на розподіл змінних, робастні методи, які до-
зволяють досліджувати спостереження, які містять промахи, методи аналізу не-
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числової інформації. Тому для використання можливостей STATISTICA вимага-
ється відповідна підготовка та певний досвід роботи. 

Загалом програма STATISTICA розрахована на вирішення широкого кола 
задач. Методи аналізу реалізуються у спеціалізованих модулях, які враховують 
особливості дослідження змінних. Вибір ефективних засобів аналізу та інтер-
претацію отриманих результатів полегшують різноманітні графічні засоби. 

Найчастіше при вирішенні геологічних задач у програмі STATISTICA ви-
користовуються такі модулі: 
– Basic Statistics and Tables – описові статистики; 
– Multiple Linear Regression – множинний регресійний аналіз; 
– Fixed Nonlinear Regression – регресійний аналіз з заданою нелінійністю; 
– Nonlinear Estimation – нелінійний регресійний аналіз; 
– General ANOVA/MANOVA – дисперсійний аналіз; 
– Nonparametric Statistics – непараметричні статистики; 
– Factor Analysis – факторний аналіз; 
– Time Series Analysis – аналіз часових рядів. 
 

Аналіз результатів статистичної обробки та моделювання 
З одного боку, методика статистичного аналізу залежить від мети та задач 

дослідження, особливостей об’єкту та методів його вивчення; з іншого боку – 
метод може висувати певні вимоги до даних спостережень, тому при аналізі 
слід притримуватися певної послідовності.  

Дослідження доцільно починати з оцінки похибок вимірювань. Надійність 
усіх наступних висновків визначають відтворюваність результатів, а також ви-
падкова та систематична похибки.  

Наступні питання, що виникають при вивченні об’єкта: чи є однорідною 
досліджувана сукупність спостережень (вибірка) і чи містить вона промахи і 
помилкові спостереження? Часто відповідь на них дає перегляд результатів спо-
стережень або спеціальних графіків, побудова яких передбачена у статистично-
му пакеті. При достатньо великих вибірках (30 значень і більше) застосовуються 
кількісні критерії однорідності вибірки. 

Наступний крок статистичного аналізу – дослідження зв’язків між змін-
ними, тобто пошук відповідей на питання: наскільки сильно пов'язані ті чи інші 
змінні?; які змінні несуть нову інформацію, а які менш інформативні?; як пе-
редбачити значення змінної, використовуючи інші змінні? Перераховані задачі 
вирішуються за допомогою методів кореляційного та регресійного аналізів. 

Не всі фактори, від яких залежить змінна, доступні для вимірювань або 
відомі. Якщо прихований фактор контролює мінливість декількох змінних, мо-
жна його використовувати у якості нової змінної. Вона буде являти собою уза-
гальнену характеристику поведінки об’єкту, яку можна наочно відобразити на 
карті або у формі діаграми. З цією метою застосовують факторний аналіз. 

Побудова математичних моделей зміни властивостей об’єктів у часі або 
просторі є типовою задачею, яка вирішується при екогеологічному моніторингу. 
Для вирішення задач цього кола застосовують методи аналізу часових рядів, які 
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враховують особливість таких вимірювань. Це пов'язано з тим, що спостере-
ження, виконані у різний час в одній і тій самій точці, пов'язані одне з одним, і 
це використовують для виявлення закономірностей часового ряду.  

 
 
Формулювання висновків 
Статистичний висновок являє собою використання даних однієї вибірки 

для оцінки значень сукупності, з якої ця вибірка була взята. У простих випад-
ках, таких, як визначення середнього за даними вибірки, можна отримати добру 
оцінку відповідного значення подібної сукупності. Однак цей простий підхід не 
завжди дає задовільні результати при роботі з іншими параметрами. Тому для 
подібних ситуацій розроблені більш складні методи аналізу. 

У загальному випадку оцінка, що отримана по вибірковим даним, не буде 
дорівнювати відповідному значенню вихідної сукупності. Якщо вибірковий роз-
поділ є більш або менш нормальним, то на базі стандартної похибки отриманої 
оцінки можна визначити «довірчі границі». Це вдається зробити для середнього 
та більшості інших описових характеристик, якщо об’єм вибірки достатньо ве-
ликий. 

При перевірці значущості досліджується питання: чи обумовлена відмін-
ність між фактично отриманим вибірковим значенням та деяким гіпотетичним 
значенням вихідної сукупності лише впливом випадкових похибок вибірки або 
ж ця відмінність характерна як для інших вибірок, так і для сукупності у ціло-
му? 

Гіпотези, що підлягають перевірці, зазвичай виводяться на базі отриманих 
раніше емпіричних даних. Таким чином, в них відображається те, на що може 
очікувати дослідник, виходячи із наявної апріорної інформації. Відповідно, 
отриманий результат буде значимим, якщо очікування дослідника виявляться 
помилковими.  

Якщо є достатня кількість даних, можна провести широке емпіричне до-
слідження загального характеру притаманної для них варіації. Таким чином, у 
подібних ситуаціях немає необхідності покладатися на вибірковий метод, що 
має теоретичну природу, для того, щоб зробити висновок про найбільш імовір-
ний характер варіації значень у новій вибірці. 
 

Практична робота № 5 (4 год.) 
Тема 

Статистичний аналіз експериментальних даних  
План 

1. Усне опитування за матеріалами теми 4 (лекції 10, 11) та оцінка знань. 
2.  Постановка та умова задач 4.1 (провести кореляційний та регресійний аналіз 

експериментальних даних засобами Microsoft Excel, визначити тип парамет-
ричної залежності) та 4.2 (здійснити параметризацію визначеної залежності 
засобами програми STATISTICA) 

3. Розв’язок задач 4.1 та 4.2.   
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4. Контроль результатів. 
5. Висновки. 
 
Завдання для самостійної роботи (29 год.): 
1. Підготовка до усного опитування за матеріалами теми.  
2. Розв’язок задач 4.3 та 4.4.   
3. Підготувати презентацію на тему: «Закони термодинаміки», «Ентропія і 

життя», «Ентропія та інформація», «Теплові та енергетичні одиниці вимі-
рювання ентальпії». 

Література:  
1. Осипов А.И., Уваров А.В. Энтропия и ее роль в науке // Соросовский обще-

образовательный журнал. – 2004. – Т. 8, № 1. – С. 70—79. 
2. Болгарский А. В., Мухачев Г. А., Щукин В. К. Термодинамика и теплопере-

дача. Изд. 2-е, перераб. и доп. М.: Высшая школа, 1975, 495 с. 
3. Харин А. Н., Катаева Н. А., Харина Л. Т.  Курс химии / под ред. проф. Ха-

рина А. Н. – М.: Высшая школа, 1975, 416 с. 
4. Руководство пользователя Microsoft Office 
5. Руководство пользователя STATISTICA 

 
Контрольні запитання до теми 4 

1. Які термодинамічні параметри є залежними, які – незалежними? 
2. Що таке ентропія? 
3. Які ви знаєте закони термодинаміки? 
4. Який фізичний сенс ентропії? 
5. Що таке термодинамічна ймовірність стану? 
6. Що таке принцип Больцмана? 
7. Як відбувається еволюція системи у незворотному процесі? 
8. За яких умов ентропія системи наближається до нуля?  
9. Що таке ентальпія? 
10. Яка температура називається даною? 
11. Які процеси називаються ізобаричними?  
12. Як класифікуються процеси залежно від від величини ентальпії?  
13. Що таке енергія Гіббса? 
14. Якою залежністю енергія Гіббса пов’язана з ентропією та ентальпією? 
15. Як за величиною енергії Гіббса можна зробити висновок щодо можливості 

протікання процесу? 
16. Яка залежність існує між енергією Гіббса та константою рівноваги реакції? 
17. Що таке хімічна кінетика? 
18. Які хімічні реакції називаються незворотними? 
19. Що таке зворотна реакція? Наведіть приклади. 
20.  Що таке хімічна рівновага? 
21. Дайте визначення закону діючих мас для стану рівноваги. 
22. Який фізичний сенс константи рівноваги? 
23. Від яких чинників залежить величина константи рівноваги? 
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24. Дати формулювання принципу Ле-Шательє. 
25. Протіканню якої реакції сприятиме охолодження системи? 
26. У який бік зміщується рівновага при підвищенні тиску? 
27. У який бік зміщується рівновага при додаванні в систему вихідних речовин? 
28. Як впливає каталізатор на встановлення рівноваги? 
29. За допомогою якого пакету можна здійснювати аналіз даних у Microsoft Ex-

cel? 
30. Як провести однофакторний дисперсійний аналіз? 
31. Коли застосовується двофакторний дисперсійний аналіз з повтореннями? 
32. Для яких цілей потрібен двофакторний дисперсійний аналіз без повторення? 
33. Коли застосовується кореляційний аналіз? Що він показує? 
34. Який фізичний сенс коефіцієнта кореляції? 
35. Чим відрізняється коваріаційний аналіз від кореляційного? 
36. За допомогою яких функцій проводиться коваріаційний аналіз? 
37. Що означають терміни «позитивна коваріація», «негативна коваріація», «ко-

варіація близька до нуля»? 
38. Для яких цілей застосовується описова статистика? 
39. Що таке експоненційне згладжування? 
40. Для чого застосовується двохвибірковий F-тест? 
41. Яке призначення аналізу Фур’є? 
42. З якою метою застосовується гістограма? З чого складається таблиця гісто-

грами? 
43. Які тенденції відображає змінне середнє? 
44. Що собою являє генерування випадкових чисел? 
45. Який сенс процедури «ранг і персентиль»? 
46. Що таке лінійний регресійний аналіз? Як він виконується? 
47. Для чого потрібно створювати вибірку? 
48. Які функції t-тесту? 
49. Що таке двохвибірковий t-тест з однаковими дисперсіями? 
50. Що таке двохвибірковий t-тест з різними дисперсіями? 
51. Що таке парний двохвибірковий t-тест для середніх? 
52. Для чого використовується двохвибірковий z-тест для середніх з відомими 

дисперсіями? 
53. Які переваги програми STATISTICA перед Microsoft Excel? 
54. Які основні компоненти інтерактивного користувальницького інтерфейсу у 

системі STATISTICA? 
55. Які інтерфейси та налаштування є у системі STATISTICA? 
56. Як здійснюється управління виведенням у системі STATISTICA? 
57. Що таке «робоча книга»? 
58. З яких функцій складається меню «робочої книги»? 
59. Які функції «звітів» у системі STATISTICA? 
60. Як побудовані таблиці даних у системі STATISTICA? 
61. Які функції графіків у системі STATISTICA? 
62. Які модулі використовуються для вирішення задач у системі STATISTICA? 
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63. У якій послідовності здійснюється аналіз результатів статистичної обробки 
та моделювання у системі STATISTICA? 

64. Як здійснюється формулювання висновків у системі STATISTICA? 
 

 Типове завдання модульної контрольної роботи 
  

І. Відповісти на 5 теоретичних питань (наприклад):  
1. Як обчислити абсолютну і відносну похибки? 
2. Що таке статистична сукупність? Що розуміють під одиницею статистичної 

сукупності, статистичного спостереження? 
3. Що таке ентропія? 
4. Які тенденції відображає змінне середнє? 
5. У якій послідовності здійснюється аналіз результатів статистичної обробки 

та моделювання у системі STATISTICA? 
 
ІІ. Здати оформлені практичні роботи.   
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ПИТАННЯ НА ІСПИТ  

1. Поняття науки. Завдання науки. Критерії науковості. 
2. Загальна методологія та спеціальні методи розвитку науки. 
3. Основні властивості наукового знання. Критерій істини. 
4. Поняття наукового дослідження, його мета. Послідовність процедур науково-

го методу. 
5. Об’єкт і предмет пізнання. Об’єкт наукового дослідження. Фундаментальні 

та прикладні дослідження. 
6. Етапи наукового пізнання. Індуктивний та дедуктивний шлях наукового пі-

знання. 
7. Основні поняття: об’єкт, як складова пізнавального процесу. Класифікація 

об’єктів. 
8. Основні поняття: предмет, сутність і явище, процес, критерій. Об’єкт і пред-

мет дослідження. 
9. Поняття експерименту. Типи експерименту. 
10. Пасивний експеримент. Мета, фактори, планування. Детерміновані та дифуз-

ні об’єкти. 
11. Активний експеримент: переваги та недоліки. Фактори, планування. 
12. Поняття наукового напряму, наукової проблеми та наукового завдання 
13. Постановка та послідовність вирішення наукових завдань 
14. Мета та завдання літературного огляду. 
15. Послідовність підготування літературного огляду. Бібліотечні каталоги. Ре-

феративні журнали i бази даних. Пошук патентноi інформації. Пошук 
iнформацiї за допомогою мереж. 

16. Критичний аналіз та узагальнення літературних даних. Табличне та графічне 
представлення інформації. 

17. Основні завдання та етапи планування наукового експерименту. 
18. Представлення результатів експериментів. 
19. Розкладання функції відгуку в степеневий ряд. Кодування факторів. 
20. Матричні перетворення при обробці результатів експерименту 
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21. Ортогональне планування эксперименту. 
22. Плани повного факторного експерименту 2n. 
23. Плани дробового факторного експерименту. 
24. Насичені плани першого порядку. 
25. Застосування планів ПФЕ і шляхи підвищення точності поліномів. 
26. Плани другого порядку. 
27. Ортогональний центрально-композиційний план другого порядку. 
28. Рототабельні плани. 
29. Рототабельний ортогональний центрально-композиційний план. 
30. Плани другого порядку з одиничною областю планування. 
31. Класифікація та типи похибок: абсолютні-відносні, систематичні-випадкові. 

Прямі та непрямі вимірювання.  
32. Випадкові вимірювання та похибки. Поняття імовірності випадкової величи-

ни. Розподілення Гаусса для безкінечного числа випадкових вимірювань. Се-
редньоквадратична похибка. Довірча імовірність. Закон додавання випадко-
вих похибок. Середньоарифметичне та істинне значення вимірюваної вели-
чини. Розподілення Стьюдента. Виявлення промахів. Спільний облік систе-
матичних, випадкових похибок та декількох випадкових величин. 

33. Оброблення вимірювань. Число знаків при обчисленні похибок. Точність об-
числень. Процес оброблення обчислень.  

34. Основні поняття та категорії прикладної статистики. 
35. Методи зведення, групування і зображення статистичних даних. 
36. Критерії оцінки подібності (відмінності) двох статистичних виборок. F-

критерій Фішера (порівняння дисперсій). Критерій Стьюдента (порівняння 
середніх значень двох емпіричних сукупностей). Критерій Колмогорова-
Смирнова. 

37. Аналіз експериментальних даних. Види статистичного аналізу. Вибір методу 
статистичного аналізу.  

38. Поняття факторного аналізу. Мета та завдання факторного аналізу. Доціль-
ність факторного аналізу. Критерії факторного аналізу. Альтернативні та вза-
ємодоповнюючі критерії. 

39.  Методи факторного аналізу: метод головних компонент, кореляційний ана-
ліз, метод максимальної вірогідності. 

40. Регресійний аналіз. Поняття регресії. Мета та завдання регресійного аналізу. 
Види регресії. 

41. Основні термодинамічні параметри еволюції навколишнього природного се-
редовища: залежні та незалежні параметри.  

42. Поняття ентропії.  
43. Ентальпія.  
44. Енергія Гіббса.  
45. Кінетика хімічних реакцій. 
46. Особливості програмного забезпечення пакету аналізу в Microsoft Excel.  
47. Однофакторний та двофакторний дисперсійний аналіз.  
48. Кореляція. Коваріація. Описова статистика.  
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49. Експоненційне згладжування. Двовибірковий F-тест для дисперсії.  
50. Аналіз Фур’є. Гістограма. Ковзне середнє.  
51. Генерування випадкових чисел. Ранг і персентиль. Регресія.  
52. Вибірка. Двовибіркові t- та z-тести.  
53. Ознайомлення з програмою STATISTICA.  
54. Інтерфейс користувача.  
55. Налаштування системи STATISTICA.  
56. Управління виведенням.  
57. Робочі книги. Таблиці даних. Звіти. Графіки.  
58. Вирішення задач у програмі STATISTICA.  
59. Аналіз результатів статистичної обробки та моделювання.  
60. Формулювання висновків. 

 


