


 
 
 



Мета дисципліни – надати базові знання щодо основних принципів і стадій 

планування, проведення та аналізу результатів наукового експерименту методами 

математичної статистики із застосуванням стандартного програмного забезпечення. 

Вимоги до вибору навчальної дисципліни: для опанування навчальної дисципліни 

необхідні знання з фізики, математики, хімії, гідрології, основ гідрогеології, гідрогеохімії.  

Анотація навчальної дисципліни / референс: 

Студенти систематизують отримані з попередніх дисциплін знання щодо механізму 

природних процесів, опановують основні математичні методи і програмні засоби, що 

використовуються для статистичного обробляння аналітичних результатів у природничих 

науках, отримують знання щодо моделювання та прогнозування розвитку природно-

техногенних процесів на основі аналітичних даних, засобів зменшення похибок різних типів 

при вирішенні гідрогеологічних та інженерно-геологічних задач.  

Завдання: сформувати практичні навички з критичного аналізу літературних джерел, 

постановки наукового завдання, визначення шляхів його вирішення, розроблення методики 

експерименту, отримання аналітичних результатів, вибору та послідовності їх 

статистичного оброблення, формулювання висновків. 

Результати навчання: 
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. автономність та 
відповідальність) Форма/Методи 

викладання і навчання 

Форма/Мето

ди оцінювання 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 

1.1 Базові поняття, методологію, методи  

та шляхи наукового пізнання. Логічна 

послідовність постановки наукової 

задачі та її вирішення.  

лекція, самостійне 

навчання 

Контрольна 

робота 

до 10% 

1.2 Види наукового експерименту та 

основні принципи його планування. Типи 

та види експериментальних похибок 

лекція, лабораторні 

заняття 
Контрольна 

робота 
до 20% 

1.3 Основні статистичні методи 

оброблення результатів наукового 

експерименту.  

лекція, лабораторні 

заняття 

Контрольна 

робота 

до 10% 

1.4 Основи просторово-часового 

моделювання аналітичних даних. 

лекція, лабораторні 

заняття 

Контрольна 

робота 

до 10% 

2.1 Здійснювати збір та критичний аналіз 

літературних даних. Розроблення  

методики проведення експерименту.  

лекція,, самостійне 

навчання 
Контрольна 

робота 
до 20% 

2.2 Розробляти  методики проведення 

експерименту. Визначати  похибки 

експериментального дослідження. 

лекція, лабор.заняття, 

індивідуальна 

практична робота, 

самостійне навчання 

Контрольна 

робота 
до 10% 

2.3 Визначати вид та спрямованість 

контрольованого процесу, 

застосовувати  наявні аналітичні 

залежності для моделювання. 

лекція, лабораторні 

заняття, індивідуальна 

практична робота, 

самостійне навчання 

Контрольна 

робота 
до 10% 

3.1 Вміти організувати командну розробку 

для ефективного вирішення 

поставленої задачі 

індивідуальна робота --/- до 5% 

4.1 Розуміння особистої/персональної 

відповідальності за особисте рішення 

частини спільної задачі 

--/- --/- до 5% 



Співвідношення результатів вивчення навчальної дисципліни із програмними 

результатами навчання 

Результати вивчення навчальної 

дисципліни  

Програмні  

результати навчання 
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 

 

 

1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 

 

 

2.6 3.1 4.1 

Планувати і здійснювати наукові 

експерименти, писати наукові 

роботи за фахом. 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

Структура курсу: лекційні і лабораторні заняття, індивідуальна практична робота. 

 
Схема формування оцінки: 

Форми оцінювання студентів 

1. Семестрове оцінювання:  

1) Контрольна робота із змістового модуля 1 за темами 1-2– 20 балів (рубіжна оцінка 12 

балів) 

2) Контрольна робота із змістового модуля 2 за темами 3-4 – 20 балів (рубіжна оцінка 12 

балів) 
3) Оцінка за виконання лабораторних робіт – 40 балів (рубіжна оцінка 24 бали) 

2. Підсумкове оцінювання у формі заліку: максимальна оцінка 20 балів, рубіжна 
оцінка 12 балів. Підсумкове оцінювання у формі заліку не є обов’язковим, при 
відмові від участі у даній формі оцінювання студент не отримає відповідні бали 
до підсумкової оцінки. 

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100 бальною шкалою. 
 

Підсумкове оцінювання у формі заліку (обов’язкове проведення екзаменаційного оцінювання в 
письмово-усній формі) 

 

 
ЗМ1/Частина 1  ЗМ2/Частина 2  

залік Підсумкова оцінка 

Мінімум 24 24 12 60 

Максимум 40 40 20 100 

Студент не допускається до підсумкового оцінювання у формі заліку, якщо під час 
семестру набрав менше 40 балів. 

Організація оцінювання: Контроль здійснюється за рейтинговою системою та передбачає: 

виконання лабораторних занять (де студенти мають продемонструвати якість засвоєних знань 

та вирішити поставлені задачі, використовуючи окреслені викладачем методи та засоби), 

підготування та проведення 2 письмових модульних контрольних робіт. Підсумкове 

оцінювання проводиться у формі заліку. 

Шкала відповідності 

Зараховано / Passed  60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 

 

  

  

  

  

  



ССТТРРУУККТТУУРРАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  ЛАБОРАТОРНИХ  ЗАНЯТЬ 

№ 

теми 

Назва лекції Кількість годин 

лекції лабораторні самост. роб. 

Змістовий модуль 1. Базові поняття, методологія, методи та шляхи наукового пізнання 

1 Вступ. Короткий нарис з історії науки 

Тема 1. Організація і структура наукових 

досліджень 

2 

2 

 

4 

 

8 

2 Тема 2. Планування експерименту 2 4 18 

 Контрольна робота    

Змістовий модуль 2. Аналіз експериментальних даних 

3 Тема 3. Основні методи статистичного аналізу 4 6 18 

4 Тема 4. Моделювання фізико-хімічних 

процесів на основі експериментальних даних 

4 8 38 

 Контрольна робота    

 Залік    

ВСЬОГО 14 22 82 

Загальний обсяг 120 год., в тому числі: 

Лекції  –  14 год. 

Лабораторні – 22 год. 

Консультації – 2 год. 

Самостійна робота -  82 год. 
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