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Анотація 
Магістр, як майбутній науковець-дослідник та розробник двигунів внутрішнього згоряння (ДВЗ), повинен володіти надсучасними методами 
вимірювання різноманітних параметрів двигуна, а  особливо швидкозмінних параметрів. 

Цілі курсу 
Мета вивчення дисципліни – забезпечення фахівців із енергетичного машинобудування теоретичними знаннями та практичними навичками, 
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Формат  Лекції, практичні заняття, лабораторні заняття, консультації. Підсумковий контроль - залік 

Семестр ІІ 
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Результати навчання  

РН 14. Виявляти наукову сутність проблем у професійній сфері, 

обирати оптимальні методи їх розв’язання   

РН 15. Планувати і виконувати наукові дослідження в галузі 

енергетичного машинобудування, обирати і застосовувати сучасні технології, 

інструменти і методи дослідження, формулювати і перевіряти гіпотези, 

аргументувати висновки, за результатами досліджень надавати практичні 

рекомендації   

РН 16. Розробляти і викладати спеціалізовані навчальні дисципліни у 

закладах вищої освіти.  

 

Теми що розглядаються  

Змістовий модуль № 1 «Планування експериментальних досліджень їх 

проведення та обробка результатів»  

 Вступ   

Організаційні питання. Розподіл навчального часу за окремими видами 

навчальних занять. Зміст лекційного курсу. Актуальність, мета вивчення 

дисципліни і її місце в системі знань і навичок фахівця. Основна і допоміжна 

література. 

Тема 1. Наукові дослідження - основні поняття та визначення.  

Основні поняття та визначення. Методологія досліджень. Мета та 

предмет досліджень. Методи досліджень. Класифікація експериментів. 

Математична модель дослідження якості технічної системи.   

Основні етапи дослідження технічних систем. Технічна система як 

об’єкт планування експерименту. Факторні експерименти у дослідженні 

технічних систем. Екстремальні експерименти.  

Функції корисності та бажаності. Еколого-економічні критерії якості 

ДВЗ.  

Тема 2. Планування екстремальних експериментів.  



Числові характеристики випадкової величини. Генеральна сукупність і 

випадкова вибірка. Визначення експериментальних залежностей за методом 

найменших квадратів.   

Повний факторний експеримент. Дробний факторний експеримент. 

Побудова математичних моделей для дослідження технічних систем поблизу 

області оптимуму.  

Застосування методу Соболева-Статника багатокритерійної 

багатопараметрової оптимізації конструкцій. 

Тема 3. Підготовка та проведення експерименту. Обробка 

експериментальних даних.  

Підготовка до експерименту. Реалізація експерименту. Статистична 

перевірка результатів експерименту. 

Змістовий модуль № 2 «Оптимізація експериментів та автоматизація 

наукових досліджень».  

Тема 4. Методи оптимізації експериментів.  

Планування експериментів для відсівання. Ортогональні насищенні 

плани Плакета – Бермана. Розподіл факторних планів на блоки. Послідовні 

методи побудови математичних моделей. Планування експерименту в 

задачах побудови нелінійних за параметрами моделей. Метод послідовного 

симплекс-планування. Методи декомпозиції і композиції при плануванні 

експерименту.   

Методи дослідження поверхні відгуку. Ітераційні методи пошуку 

оптимуму функції відгуку. Адаптаційні методи оптимізації.   

Чисельне порівняння якості двигунів-аналогів у прийнятих  та різних 

умовах експлуатації. 

Тема 5. Автоматизовані системи наукових досліджень.  

Основи побудови автоматизованих систем наукових досліджень. 

Лінгвістичне забезпечення автоматизованих систем наукових 

досліджень.  Інформаційне забезпечення автоматизованих систем наукових 

досліджень. Автоматизована система обробки даних. Технічне забезпечення 

автоматизованих систем наукових досліджень.  



Оптимальне конструювання деталей ДВЗ. 

 

Форма та методи навчання 

Лекція – інформативно-доказовий виклад великого за обсягом, 

складного за логічною побудовою навчального матеріалу.  

Метод лекції передбачає ознайомлення студентів з її планом, що 

допомагає стежити за послідовністю викладу матеріалу. Важливо навчити 

студентів конспектувати зміст лекції, виділяючи в ній головне. Це розвиває 

пам'ять, сприйняття, волю, вміння слухати, увагу, культуру мови.  

При проведенні лекційних занять методи готових знань (коли студенти 

пасивно сприймають подану викладачем інформацію, запам'ятовують, а в 

разі необхідності відтворюють її) поєднуються з дослідницьким 

методом (який передбачає активну самостійну роботу студентів при 

засвоєнні знань: аналіз явищ, формулювання проблеми, висунення і 

перевірка гіпотез, самостійне формулювання висновків).  

На початковому етапі вивчення нової інформації на лекціях переважає 

пояснювально-ілюстративний (інформаційно-рецептивний) метод, при якому 

викладач організує сприймання та усвідомлення студентами інформації, а 

учні здійснюють сприймання, осмислення і запам'ятовування її.   

На певному етапі, коли викладач відчуває готовність студентів до інших 

методів навчально-пізнавальної діяльності, використовуються більш 

прогресивні методи:  

 репродуктивний: викладач дає завдання, у процесі виконання якого 

студенти здобувають уміння застосовувати знання за зразком;  

 проблемного виконання: викладач формулює проблему і вирішує її, 

студенти стежать за ходом творчого пошуку (студентам подається 

своєрідний еталон творчого мислення);  

 частково-пошуковий (евристичний): викладач формулює проблему, 

поетапне вирішення якої здійснюють студенти під його керівництвом (при 

цьому відбувається поєднання репродуктивної та творчої діяльності 

студентів);  

 дослідницький: викладач ставить перед студентами проблему, і 

студенти вирішують її самостійно, висуваючи ідеї, перевіряючи їх, 

підбираючи для цього необхідні джерела інформації.  

У викладанні лекційного матеріалу переважає пояснювальний метод, 

при якому викладач не тільки повідомляє певні факти, але й пояснює їх, 

домагаючись осмислення, засвоєння студентами.  

При наявності наочного матеріалу за темою лекції (відеофільми, 

презентації, зразки виробів, лабораторні дослідницькі установки) 

використовується інструктивно-практичний метод викладання, при якому 

викладач інструктує учнів не тільки словесними, але й наочними або 

практичними способами, як виконувати певні практичні дії. 

Поточний контроль передбачає наявність двох контрольних робіт та 

виконання індивідуального завдання у вигляді реферату. Контрольні роботи 



вміщують 2-3 теоретичні питання за вивченим теоретичним та засвоєним 

практичним матеріалом.  

Результати контролів складають основу для виставлення оцінок за 

національною шкалою та ETSC.   

За результатами вивчення курсу студенти складають екзамен. 

Екзаменаційна оцінка окремо враховує результат написання реферату. 

 

Розподіл балів, які отримують студенти 

Таблиця 2. – Розподіл балів для оцінювання успішності студента для іспиту 

Контрольні 

роботи  

Лабораторні 

роботи  
РЕ  РГЗ  

Індивідуальні 

завдання  
Тощо  Іспит  Сума  

80    20        80  100  

 

Критерії  та система оцінювання знань та вмінь студентів.  

Згідно основних положень ЄКТС, під системою оцінювання слід 

розуміти сукупність методів (письмові, усні і практичні тести, екзамени, 

проекти, тощо), що використовуються при оцінюванні досягнень особами, 

що навчаються, очікуваних результатів навчання. 

Успішне оцінювання результатів навчання є передумовою присвоєння 

кредитів особі, що навчається. Тому твердження про результати вивчення 

компонентів програм завжди повинні супроводжуватися зрозумілими та 

відповідними критеріями оцінювання для присвоєння кредитів. Це дає 

можливість стверджувати, чи отримала особа, що навчається, необхідні 

знання, розуміння, компетенції. 

Критерії оцінювання – це описи того, що як очікується, має зробити 

особа, яка навчається, щоб продемонструвати досягнення результату 

навчання. 

Основними концептуальними положеннями системи оцінювання знань 

та вмінь студентів є: 

1. Підвищення якості підготовки і конкурентоспроможності фахівців за 

рахунок стимулювання самостійної та систематичної роботи студентів 

протягом навчального семестру, встановлення постійного зворотного зв’язку 

викладачів з кожним студентом та своєчасного коригування його навчальної 

діяльності. 



2. Підвищення об’єктивності оцінювання знань студентів відбувається за 

рахунок контролю протягом семестру із використанням 100 бальної шкали 

(табл. 2). Оцінки обов’язково переводять у національну шкалу (з 

виставленням державної семестрової оцінки „відмінно”, „добре”, 

„задовільно” чи „незадовільно”) та у шкалу ЕСТS (А, В, С, D, Е, FХ, F). 

 

Таблиця 3 – Шкала оцінювання знань та умінь: національна та ЕСТS 
Рейтингова 

Оцінка, 

бали 

Оцінка 

ЕСТS та її 

визначення 

Національн

а  оцінка 

Критерії оцінювання 

позитивні негативні 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

90-100 

 

 

 

 

 

 

 

А 

 

 

 

 

 

 

Відмінно 

   

- Глибоке знання 

навчального матеріалу 

модуля, що містяться в 

основних і додаткових 

літературних джерелах; 

- вміння аналізувати 

явища, які вивчаються, в 

їхньому взаємозв’язку і 

розвитку; 

- вміння проводити 

теоретичні розрахунки; 

- відповіді на запитання 

чіткі, лаконічні, логічно 

послідовні; 

- вміння  вирішувати 

складні практичні 

задачі. 

Відповіді на 

запитання 

можуть  містити 

незначні 

неточності                 

 

 

 

82-89 

 

 

 

В 

 

 

 

Добре 

 

- Глибокий рівень знань 

в обсязі обов’язкового 

матеріалу, що 

передбачений модулем; 

- вміння давати 

аргументовані відповіді 
на запитання і проводити 

теоретичні розрахунки; 

- вміння вирішувати 

складні практичні 

задачі. 

Відповіді на 

запитання 

містять певні 

неточності; 

 

 

 

 

75-81 

 

 

 

С 

 

 

 

Добре 

 

- Міцні знання матеріалу, 

що вивчається, та його 

практичного 

застосування; 

- вміння давати 

аргументовані відповіді 
на запитання і проводити 

теоретичні розрахунки; 

- вміння вирішувати 

практичні задачі. 

- невміння 

використовувати 

теоретичні 

знання для 

вирішення 

складних 

практичних 

задач. 



 

 

 

 

64-74 

 

 

 

Д 

 

 

 

Задовільно 

 

- Знання основних 

фундаментальних 

положень матеріалу, що 

вивчається, та їх 

практичного 

застосування; 

- вміння вирішувати 

прості практичні задачі. 

Невміння давати 

аргументовані 

відповіді на 

запитання; 

- невміння 

аналізувати 
викладений 

матеріал і 

виконувати 

розрахунки; 

- невміння 

вирішувати 

складні 

практичні 

задачі. 

 

 

 

 

 

60-63  

 

 

 

 

 

 Е 

 

 

 

 

 

 

Задовільно 

 

- Знання основних 

фундаментальних 

положень матеріалу 

модуля, 

- вміння вирішувати 

найпростіші практичні 

задачі. 

Незнання 

окремих 

(непринципових

) питань з 

матеріалу 

модуля; 

- невміння 

послідовно і 

аргументовано 
висловлювати 

думку; 

- невміння 

застосовувати 

теоретичні 

положення при 

розвязанні 

практичних 

задач 

 

 

 

 

 

35-59 

 

 

 

 

 

FХ 

 (потрібне 

додаткове 

вивчення) 

 

 

 

 

 

Незадовільн

о 

 

Додаткове вивчення 
матеріалу модуля може 

бути виконане в терміни, 

що передбачені 

навчальним планом. 

Незнання 

основних 

фундаментальн

их положень 
навчального 

матеріалу 

модуля; 

- істотні 

помилки у 

відповідях на 

запитання; 

- невміння 

розв’язувати 

прості 

практичні 

задачі. 



 

 

 

1-34 

 

 

 

 F  

 (потрібне 

повторне 

вивчення) 

 

 

 

Незадовільн

о 

 

 

 

 

 

             

- 

- Повна 

відсутність 

знань значної 

частини 

навчального 

матеріалу 

модуля; 

- істотні 

помилки у 

відповідях на 

запитання; 

-незнання 

основних 

фундаментальни

х положень; 

- невміння 

орієнтуватися під 

час розв’язання  

простих 

практичних 

задач 
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університет", 2018. – 607 с.  

4  Методологія наукових досліджень : навч.посіб. /В. І.Зацерковний, І. 

В.Тішаєв,В. К.Демидов. –Ніжин :НДУ ім.М.Гоголя,2017.–236с.  

  

  

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ В ІНТЕРНЕТІ  

  

1. http://web.kpi.kharkov.ua/diesel - сайт кафедри двигунів внутрішнього 

згоряння НТУ «ХПІ»  

2. http://library.kpi.kharkov.ua/  - науково-технічна бібліотека НТУ «ХПІ».  

 

 

 



Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни 

Таблиця 4. – Перелік дисциплін  

Попередні дисципліни:  Наступні дисципліни:  

  Основи наукових досліджень  

  Основи екологічних силових агрегатів, 

вимоги технічних стандартів та 

нетехнічних аспектів в енергетичному 

машинобудуванні  

 

Провідний лектор: ___доц. Сергій БІЛИК __  ___________ 
(посада, звання, ПІБ)    (підпис) 

 

 


