
СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну

Повна назва навчальної дисципліни Методи  наукового  дослідження  в  хімічній
технології 

Повна офіційна назва закладу вищої
освіти Сумський державний університет

Повна назва структурного підрозділу
Шосткинський  інститут  СумДУ.  Кафедра
хімічної  технології  високомолекулярних
сполук  ШІ  СумДУ

Розробник(и) Середа Віта Іванівна

Рівень вищої освіти Другий рівень вищої освіти, НРК – 7 рівень,
QF-LLL – 7 рівень, FQ-EHEA – другий цикл

Семестр вивчення навчальної
дисципліни 16 тижнів протягом 1-го семестру

Обсяг навчальної дисципліни

Обсяг становить 5 кредитів ЄКТС,150 годин, з
яких 48 годин становить контактна робота з
викладачем  (32  години  лекцій,  16  годин
практичних  занять),  112  годин  становить
самостійна  робота.

Мова викладання Українська

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі

Статус дисципліни
Обов`язкова  навчальна  дисципліна  для
освітньої  програми  "Хімічні  технології
високомолекулярних  сполук"

Передумови для вивчення
дисципліни Передумови для вивчення відсутні

Додаткові умови Додаткові умови відсутні

Обмеження Обмеження відсутні

3. Мета навчальної дисципліни
Метою  навчальної  дисципліни  є  досягнення  студентами  сучасного  конструктивного,
фундаментального мислення та системи спеціальних знань у галузі хімічної технології, що
пов’язані з організацією та проведенням наукових та інженерних досліджень, та дозволяють
здійснювати виробничо-технологічну, науково-дослідну та проектну професійну діяльність
на промислових підприємствах, в науково - дослідних та проектних організаціях.

4. Зміст навчальної дисципліни



Тема 1 Організація наукових досліджень. Методичні основи наукоих досліджень.
 

Загальні  відомості  про науку та наукові  дослідження.  Наукова теорія та методологія.
Науковий  метод.  Елементи  теорії  і  методології  науково-технічної  творчості.  Вибір
напряму  наукового  дослідження.  процес  наукових  досліджень.  Методика  наукових
досліджень. Методики теоретичних, експериментальних досліджень.

Тема 2 Обробка результатів вимірювань
 

Джерела  та  класифікація  похибок  результатів.  Абсолютна  та  відносна  похи-бки.
Випадкова похибка вимірювань. Систематичні похибки вимірювань. Порядок обробки та
форма представлення результатів прямого вимірювання. Похибки непрямих вимірювань.
Порядок  обробки  та  форма  представлення  результатів  непрямого  вимірювання.
Наближені  числа.  Правила  запису  на-ближених  чисел.  Округлення.  Похибки
арифметичних операцій над набли-женими числами. Графічне представлення результатів
вимірювань. Оцінка параметрів лінійної залежності фізичних величин. Апроксимація та
інтерпо-ляція результатів вимірювань. Концепція інтерполяції. Метод Лагранжа. Метод
Ньютона. Концепція апроксимації. Метод рівномірного наближення. Практичні методи
перевірки нормальності розподілу результатів вимірювань

Тема 3 Статистична обробка експериментальних даних виміру та похибки
 

Числові  характеристики  випадкових  розподілів.  Нормальний  розподіл.  Роз-поділ
Стьюдента. Розподіл відношення дисперсій. Довірча ймовірність та довірча межа. Довірчі
межі математичного очікування для нормального нормованого розподілу. Довірчі межі
для малої вибірки.

Тема 4 Представлення результатів експерименту за допомогою математичних моделей
 

Лінійний регресійний аналіз.  Метод найменших квадратів.  Статична обробка  рівнянь
регресії.

Тема 5 Статичні методи планування експерименту
 

Пасивний та активний експеримент. Модель експерименту. Кодування фак-торів. Повний
факторний експеримент. Матриця планування. Розрахунок коефіцієнтів моделі. Ефекти
взаємодії.  Перевірка  значущості  коефіцієнтів  рівнянь регресії.  Перевірка  адекватності
математичних моделей, що описують результати експериментів.

Тема 6 Кореляційний аналіз
 

Коефіцієнт лінійної  кореляції  двох досліджуваних величин.  Критерії  незале-жності  та
сили зв’язку двох нормально величин, що корелюються. Парна кореляція.

Тема 7 Теорія подібності та метод аналізу розмірностей
 

Опис явищ за  допомогою розмірних  та  безрозмірних  величин.  Метод  подіб-ності  та
експеримент.



Тема 8 Онови математичного моделювання
 

Концепція  моделювання.  Системний  аналіз  хіміко-технологічних  процесів.  Побудова
систем  рівнянь  математичного  опису  хіміко-технологічного  про-цесу.  Розробка  та
реалізація  розрахункових  модулів  та  моделюючих  алгори-тмів  хіміко-технологічних
процесів.  Ідентифікація  математичних  описів  хі-міко-технологічних  процесів.
Математичний  опис  хіміко-технологічних  процесів  за  допомогою  фізико-хімічних
моделей.  Комп’ютерне  моделювання  хіміко-технологічних  процесів  за  допомогою
фізико-хімічних моделей. Комп’ютерне моделювання хіміко-технологічних процесів за
допомогою емпіричних моделей.

Тема 9 Емпіричні формули
 

Ступеневі  та  показникові  функції.  Вибір  емпіричної  формули.  Метод  вирів-нювання.
Визначення коефіцієнтів, що входять до емпіричної формули. Спосіб середніх. Основні
способи побудови експериментальних графіків та відшукання за ним емпіричних формул.

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни
Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе:

РН1 Знати методологічні принципи наукового дослідження

РН2 Використовувати експериментальні й теоретичні методи дослідження

РН3 Планувати та проводити фізичні і хімічні експерименти

РН4 Математично моделювати фізичні і хімічні процеси та явища

РН5 Представляти узагальнені результати досліджень

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів
Програмні результати навчання, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна.
Для спеціальності 161 Хімічні технології та інженерія:

ПР2
Здійснювати пошук необхідної інформації з хімічної технології, процесів і
обладнання  виробництв  хімічних  речовин  та  матеріалів  на  їх  основі,
систематизувати, аналізувати та оцінювати відповідну інформацію.

ПР4
Оцінювати  технічні  і  економічні  характеристики  результатів  наукових
досліджень, дослідно-конструкторських розробок, технологій та обладнання
хімічних виробництв.

ПР6
Розробляти та реалізовувати проекти в сфері хімічних технологій та дотичні
до неї міждисциплінарні проекти з урахуванням соціальних, економічних,
екологічних та правових аспектів.

ПР9 Досліджувати  процеси  хімічної  технології  високомолекулярних  сполук  з
використанням комп’ютерних технологій

ПР11 Використовувати  сучасне  лабораторне  обладнання  до  дослідження  і
випробування  високомолекулярних  сполук  та  енергонасичених  матеріалів

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності
7.1 Види навчальних занять



Тема 1. Організація наукових досліджень. Методичні основи наукоих досліджень.

Лк1 "Організація наукових досліджень.Методичні основи наукоих досліджень." (денна)
 

Загальні  відомості  про науку та наукові  дослідження.  Наукова теорія та методологія.
Науковий  метод.  Елементи  теорії  і  методології  науково-технічної  творчості.  Вибір
напряму  наукового  дослідження.  процес  наукових  досліджень.  Методика  наукових
досліджень. Методики теоретичних, експериментальних досліджень.

Тема 2. Обробка результатів вимірювань

Лк2 "Джерела та класифікація похибок результатів" (денна)
 

Джерела  та  класифікація  похибок  результатів.  Абсолютна  та  відносна  похибки.
Випадкова похибка вимірювань. Систематичні похибки вимірювань. Порядок обробки та
форма представлення результатів прямого вимірювання. Похибки непрямих вимірювань.
Порядок  обробки  та  форма  представлення  результатів  непрямого  вимірювання.
Наближені  числа.  Правила  запису  наближених  чисел.  Округлення.  Похибки
арифметичних  операцій  над  наближеними  числами.

Лк3 "Графічне представлення результатів вимірювань." (денна)
 

Графічне представлення результатів вимірювань. Оцінка параметрів лінійної залежності
фізичних величин. Апроксимація та інтерполяція результатів вимірювань.

Лк4 "Концепція інтерполяції." (денна)
 

Концепція  інтерполяції.  Метод  Лагранжа.  Метод  Ньютона.  Концепція  апроксимації.
Метод рівномірного наближення. Практичні методи перевірки нормальності розподілу
результатів вимірювань.

Пр1 "Оцінка похибок вимірювань." (денна)
 

Оцінка похибок вимірювань.

Пр2 "Графічне представлення результатів вимірювань" (денна)
 

Графічна обробка експериментальних даних та вимірювань.

Тема 3. Статистична обробка експериментальних даних виміру та похибки

Лк5 "Числові характеристики випадкових розподілів" (денна)
 

Числові  характеристики  випадкових  розподілів.  Нормальний  розподіл.  Розподіл
Стьюдента.  Розподіл  відношення  дисперсій.

Лк6 "Довірча ймовірність та довірча межа." (денна)
 

Довірча  ймовірність  та  довірча  межа.  Довірчі  межі  математичного  очікування  для
нормального нормованого розподілу. Довірчі межі для малої вибірки.

Тема  4.  Представлення  результатів  експерименту  за  допомогою  математичних
моделей



Лк7 "Лінійний регресійний аналіз." (денна)
 

Лінійний регресійний аналіз.  Метод найменших квадратів.  Статична обробка  рівнянь
регресії.

Пр3 "Знаходження лінійної регресії." (денна)
 

Знаходження лінійної регресії.

Пр4 "Проведення статичної обробки рівнянь регресії." (денна)
 

Проведення статичної обробки рівнянь регресії.

Тема 5. Статичні методи планування експерименту

Лк8 "Пасивний та активний експеримент." (денна)
 

Пасивний та активний експеримент. Модель експерименту. Кодування факторів. Повний
факторний експеримент. Матриця планування.

Лк9 "Розрахунок коефіцієнтів моделі." (денна)
 

Розрахунок коефіцієнтів  моделі.  Ефекти взаємодії.  Перевірка  значущості  коефіцієнтів
рівнянь регресії. Перевірка адекватності математичних моделей, що описують результати
експериментів.

Пр5 "Проведення повного факторного експерименту." (денна)
 

Проведення повного факторного експерименту.

Пр6 "Розрахунок коефіцієнтів моделі." (денна)
 

Розрахунок  коефіцієнтів  моделі.  Перевірка  значущості  коефіцієнтів  рівнянь  регресії.
Перевірка адекватності математичних моделей, що описують результати експериментів.

Тема 6. Кореляційний аналіз

Лк10 "Кореляційний аналіз" (денна)
 

Коефіцієнт лінійної  кореляції  двох досліджуваних величин.  Критерії  не-залежності  та
сили зв’язку двох нормально величин, що корелюються. Парна кореляція.

Тема 7. Теорія подібності та метод аналізу розмірностей

Лк11 "Теорія подібності" (денна)
 

Опис  явищ  за  допомогою  розмірних  та  безрозмірних  величин.  Метод  подібності  та
експеримент.

Лк12 "Метод аналізу розмірностей" (денна)
 

Використання методу аналізу розмірностей. Співвідношення між теорією подібності та
аналізу розмірностей. Умови подібності фізичних процесів. Метод аналізу розмірностей.
Метод послідовного виключення розмірностей.



Пр7 "Використання методу аналізу розмірностей." (денна)
 

Використання методу аналізу розмірностей.

Пр8 "Використання теорії подібності." (денна)
 

Використання теорії подібності.

Тема 8. Онови математичного моделювання

Лк13 "Концепція моделювання." (денна)
 

Концепція  моделювання.  Системний  аналіз  хіміко-технологічних  процесів.  Побудова
систем рівнянь математичного опису хіміко-технологічного процесу.

Лк14  "Розробка  та  реалізація  розрахункових  модулів  та  моделюючих  алгоритмів
хіміко-технологічних  процесів."  (денна)
 

Розробка  та  реалізація  розрахункових  модулів  та  моделюючих  алгоритмів
хіміко-технологічних процесів. Ідентифікація математичних описів хімі-ко-технологічних
процесів.  Математичний  опис  хіміко-технологічних  проце-сів  за  допомогою
фізико-хімічних  моделей.

Лк15 "Комп’ютерне моделювання хіміко-технологічних процесів" (денна)
 

Комп’ютерне моделювання хіміко-технологічних процесів за допомогою фізико-хімічних
моделей.  Комп’ютерне  моделювання  хіміко-технологічних  процесів  за  допомогою
емпіричних  моделей.

Тема 9. Емпіричні формули

Лк16 "Ступеневі та показникові функції." (денна)
 

Ступеневі  та  показникові  функції.  Вибір  емпіричної  формули.  Метод  вирівнювання.
Визначення коефіцієнтів, що входять до емпіричної формули. Спосіб середніх.

Лк17  "Основні  способи  побудови  експериментальних  графіків  та  відшукання  за  ним
емпіричних формул." (денна)
 

Основні способи побудови експериментальних графіків та відшукання за ним емпіричних
формул.

7.2 Види навчальної діяльності

НД1 Виконання індивідуальних розрахунково-аналітичних завдань

НД2 Виконання практичних завдань

НД3 Електронне  навчання  у  системах  (перелік  конкретизується  викладачем,
наприклад, Google Classroom, Zoom та у форматі Yutubе-каналу)

НД4 Підготовка до лекцій

НД5 Підготовка до поточного та підсумкового контролю

НД6 Підготовка до практичних занять

НД7 Підготовка мультимедійних презентацій



НД8 Самонавчання

8. Методи викладання, навчання
Дисципліна передбачає навчання через:

МН1 Інтерактивні лекції

МН2 Обмін думками (think-pair-share)

МН3 Аналіз конкретних ситуацій (Case-study)

Лекції надають студентам матеріали з системи спеціальних знань у галузі хімічної технології,
що пов’язані з організацією та проведенням наукових та інженерних досліджень,. (РН 1).
Лекції  доповнюються  практичними  заняттями,  що  надають  студентам  можливість
застосовувати теоретичні знання на практичних прикладах (РН 2, РН 3, РН 4). Самостійному
навчанню сприятиме підготовка до лекцій, практичних занять, а також робота в невеликих
групах  для  підготовки  презентацій,  що  будуть  представлені  іншим  групам,  а  потім
проаналізовані,  обговорені  та  продемонстровані  у  звіті  про  виконання  завдань
практико-орієнтованого  навчання.  Під  час  підготовки  до  презентацій  за  результатами
практико-орієнтованого навчання студенти розвиватимуть навички самостійного навчання,
швидкого критичного читання, синтезу та аналітичного мислення.

Навички комунікації,  здатність брати на себе відповідальність і  працювати в критичних
умовах,  працювати  в  команді,  управляти  своїм  часом,  розуміння  важливості  дедлайнів,
здатність логічно і системно мислити.

9. Методи та критерії оцінювання
9.1. Критерії оцінювання

Визначення
Чотирибальна

національна шкала
оцінювання

Рейтингова бальна
шкала оцінювання

Відмінне виконання лише з незначною кількістю
помилок 5 (відмінно) 90 ≤ RD ≤ 100

Вище середнього рівня з кількома помилками 4 (добре) 82 ≤ RD < 89

Загалом  правильна  робота  з  певною кількістю
помилок 4 (добре) 74 ≤ RD < 81

Непогано, але зі значною кількістю недоліків 3 (задовільно) 64 ≤ RD < 73

Виконання задовольняє мінімальні критерії 3 (задовільно) 60 ≤ RD < 63

Можливе повторне складання 2 (незадовільно) 35 ≤ RD < 59

Необхідний  повторний  курс  з  навчальної
дисципліни 2 (незадовільно) 0 ≤ RD < 34

9.2 Методи поточного формативного оцінювання

МФО1 Захист презентацій та рефератів

МФО2 Опитування та усні коментарі викладача за його результатами



МФО3 Перевірка та оцінювання письмових завдань

МФО4 Проведення розрахунків

МФО5 Експрес-тестування

9.3 Методи підсумкового сумативного оцінювання

МСО1 Звіт за результатами виконання практичних робіт

МСО2 Реферат (підготовка, презентація, захист)

МСО3 Поточні контрольні роботи (проміжний модульний контроль)

МСО4 Складання комплексного письмового модульного контролю

МСО5 Огляд літератури

Контрольні заходи:

1 семестр 100 балів

МСО1. Звіт за результатами виконання практичних робіт 16

8x2 16

МСО2. Реферат (підготовка, презентація, захист) 32

2x16 32

МСО3. Поточні контрольні роботи (проміжний модульний контроль) 20

2x10 20

МСО4. Складання комплексного письмового модульного контролю 16

16

МСО5. Огляд літератури 16

8x2 16

Контрольні заходи в особливому випадку:
Форма підсумкового контролю – диференційний залік. Студент, який впродовж навчального
періоду  виконав  усі  заплановані  види  навчальної  роботи  та  за  наслідками  модульних
атес-тацій набрав необхідну кількість рейтингових балів, яка відповідає позитивній оцінці
(не менше 60 балів), отримує семестрову оцінку у відповідності до набраних рейти-нгових
балів. Складання заходу підсумкового семестрового контролю (ПСК) з метою підвищення
позитивної  оцінки не здійснюється.  Студент,  який впродовж поточної  роботи не набрав
кількість  рейтингових  балів,  що  відповідає  позитивній  оцінці,  але  не  менше  35  балів,
зобов’язаний складати захід ПСК. Складання заходу ПСК здійсню-ється після завершення
модульно-атестаційного циклу у семестрі або екзаменаційної сесії, якщо вона передбачена.
При успішному складанні заходу ПСК використовується оцінка «задовільно» (ECTS - “E”) –
60  балів,  яка  засвідчує  виконання  студентом  міні-мальних  вимог  без  урахування
накопичених балів. Студент має право на два скла-дання ПСК: викладачу та комісії; Студент,
який за наслідками модульних атестацій набрав кількість рейтингових балів менше 35, не
допускається  до  ПСК,  отримує  оцінку  «незадовільно»  (за  шкалою  ECTS  –  «F»)  і
відраховується з університету.
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10. Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни
10.1 Засоби навчання

ЗН1 Бібліотечні фонди

ЗН2 Комп’ютери, комп’ютерні системи та мережи

ЗН3 Мультимедіа,  відео-  і  звуковідтворювальна,  проєкційна  апаратура
(відеокамери,  проєктори,  екрани,  смартдошки  тощо)

10.2 Інформаційне та навчально-методичне забезпечення

Основна література

1
Важинський  С.Е.,  Щербак  Т  І.  В  12  Методика  та  організація  наукових
досліджень: Навч. посіб. / С. Е. Важинський, Т І. Щербак. – Суми: СумДПУ
імені А. С. Макаренка, 2016. – 260 с.

2 Гуторов О. І. Методологія та організація наукових досліджень :навчальний
посібник. Харків: ХНАУ, 2017. - 272 с.

Допоміжна література

1 Каламбет С.В. Методолія наукових досліджень: Навч. посіб. / С.В. Каламбет,
С.І. Іванов, Ю.В. Півняк Ю.В. – Дн-вськ: Вид-во Маковецький, 2015. – 191 с.

2 Бірта Г. О. Методологія і організація наукових досліджень : навч. посіб. / Г.
О. Бірта, Ю.Г. Бургу– К. : «Центр учбової літератури», 2014. – 142 с.


