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1. Опис кредитного модуля

Галузь знань, напрям
підготовки, освітньо-

кваліфікаційний
рівень

Загальні показники
Характеристика

кредитного модуля

Галузь знань
    16 – хімічна та біоінженерія

(шифр і назва)

Назва дисципліни, 
до якої належить кредитний

модуль
Спеціальні  методи  дос-
ліджень продуктів  пере-
робки  рослинної  сиро-
вини-2

Форма навчання
                  денна____________

(денна / заочна)

Напрям підготовки
                      -_____________________

(шифр і назва)

Кількість 
кредитів ECTS 

                       9,5_________

Статус кредитного модуля
              за вибором ВНЗ______

(нормативний 

або за вибором ВНЗ/студентів)

Спеціальність
161   "Хімічні технології та  
                 інженерія"___________
                   (шифр і назва)

Кількість 
розділів __4___

Цикл до якого належить
кредитний модуль

    професійна та практична 
                  підготовка________

Спеціалізація
"Хімічні технології перероб--

ки деревини та рослинної
сировини  " 

(назва)

Індивідуальне завдання 
                   -________________
                          (вид)

Рік підготовки     1______

Семестр       2__________

Освітній ступінь
                 Магістр___________

Загальна кількість годин
                     285___________

Лекції          36_______год.

Практичні (семінарські)
                  _36_________год.
Лабораторні (комп’ютерний

практикум)
                        72_________год.

Тижневих годин:
аудиторних – _8___
          СРС –      7,83_

Самостійна робота
                     141________год.,

у тому числі на виконання
індивідуального завдання

                      -___________год.
Вид та форма семестрового

контролю
                   екзамен_________

(екзамен / залік / диф. залік;

усний / письмовий / тестування тощо)
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Кредитний  модуль  "Спеціальні  методи  досліджень  переробки  рослинної
сировини-2"  належить  до циклу  професійної  та  практичної  підготовки  магістрів
спеціальності  161  «Хімічна  технологія  та  інженерія»  спеціалізації “Хімічні
технології переробки деревини та рослинної сировини”.

Предмет кредитного  модуля  –  методи  пізнання  оточуючого  світу,  методи
наукових  досліджень  та  наукової  творчості,  організація  наукових  досліджень  в
Україні, складні технологічні системи виробництва картону і паперу та методика їх
дослідження,  моделювання  складних  систем,  методика  відбору  факторів  та
інформативність  експериментальних  досліджень,  статистичні  методи  планування
експерименту, методи оптимізації, методи самоорганізації складних систем.

Міждисциплінарні  зв’язки:  навчальній  дисципліні  "Спеціальні  методи
досліджень переробки рослинної сировини-2" передують навчальні дисципліни, такі
як:  "Технологія  паперу  та  картону",  "Спеціальні  методи  досліджень  переробки
рослинної  сировини-1"  та   «Вимірювання  та  основи  теорії  похибок».  Навчальна
дисципліна  "Спеціальні  методи  досліджень  переробки  рослинної  сировини-2"
забезпечує дисципліну «Комп'ютерні технології в науковій та інженерній діяльності
в переробці рослинної сировини».

2. Мета та завдання кредитного модуля
2.1. Мета кредитного модуля.
Метою кредитного модуля є формування у студентів здатностей:
-  зібрати  лабораторну  установку  для  виконання  досліду  і   обрати  умови

проведення досліду у відповідності до обєкта дослідження;

-  проводити експериментальні дослідження;
- використувати відповідний математичний апарат для обробки  результатів

ввимірювань спеціальними інструментальними методами аналізу;
-  використовуючи  теоретичні  основи  спеціальних  методів  дослідження  в

умовах лабораторії  (виробництва) розробити (спроектувати,   обрати) адекватну
математичну  модель  процесу  чи  обладнання  виробництва  паперу  або  картону,
вміти  аналізувати  первинні  рішення  математичного  моделювання  процесу  або
системи з  метою досягнення оптимальних параметрів роботи об’єкта  і  робити
висновки. 

2.2. Основні завдання кредитного модуля. 
Згідно  з  вимогами освітньо-професійної  програми студенти  після  засвоєння

кредитного модуля мають продемонструвати такі результати навчання:
знання:

-  володіння  методами  спостереження,  опису,  ідентифікації,  класифікації,
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об'єктів хімічної технології  та продукції промисловості; 

-   застосовування  сучасних  експериментальних  методів  роботи  з

технологічними об'єктами в промислових і лабораторних умовах, 

-  дослідницькі  навички;  навички  роботи  із  сучасною  вимірювальною

апаратурою; 

-  використання теоретичних знань і практичних навичок природничо-наукових

дисциплін  для  оволодіння  основами  теорії  і  методів  хіміко-технологічних

досліджень;

-  застосовування теоретичних основ  математики  і  статистики для оцінки

стану систем для дослідження процесів переробки рослинної сировини; 

- обробка та аналіз результатів наукових досліджень; 

-   застосовування методів оптимізації  для  технологічних процесів переробки

рослинної сировини в обсязі, необхідному для використання в обраній професії.

уміння:

-  використовуючи теоретичні основи  математики  та  статистики,  з метою

дослідження  складного  об’єкта  з  технології  переробки  рослинної  сировини,

сформулювати мету побудови його математичної моделі;

-  використовуючи   наукові  положення   математичної  теорії  експерименту,

розробити  план  експериментальних  досліджень  в  лабораторних  (виробничих)

умовах та алгоритм його практичної реалізації;

-  використовуючи дані про  лабораторне (промислове) обладнання та хімічні

властивості  речовин, розробити алгоритм створення математичної  моделі,  скласти

або  обрати   компютерну  програму  для  розрахунків  або  оптимізації  параметрів

досліджуваного об’єкта.

досвід:

-   використання  професійно  профільованих  знань  в  галузі  математичної

статистики  та  моделювання складних  систем  з  метою  вибору  оптимальних  схем

процесів  переробки  рослинної  сировини  під  час  виконання  наукової  роботи  і

виробничих умовах;

-  управління існуючими технологічними процесами виробництва целюлози,

паперу  та  картону  і  удосконалення  цих  процесів  та  створення  нових  більш

ефективних,  екологічно  чистих  виробництв,  які  дозволяють  раціонально

використовувати  дефіцитні  волокнисті  напівфабрикати,  воду,  допоміжні  хімічні

матеріали.
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3. Структура кредитного модуля

Назви розділів і тем

Кількість годин

Всього

у тому числі

Лекції
Практичні

(семінарські
)

Лабораторні
(комп’ютерний

практикум)
СРС

1 2 3 4 5 6
Розділ 1. Система організації наукових досліджень

Тема  1.  Система  організації
наукових досліджень в Україні

19 8 - - 11

Тема  2. Технологічна  система
целюлозно-паперового  вироб-
ництва  –  складний  об'єкт
наукового дослідження

32 4 7 6 15

Тема 3. Підготовка та проведення
наукових досліджень

13 2 - - 11

МКР- 1 з розділу 1 2 - 1 - 1
Разом за розділом 1 66 14 8 6 38

Розділ 2. Інформативність експерименту та математичні методи
планування експериментальних досліджень

Тема 1.  Інформативність експери-
ментальних досліджень

10 2  - - 8

Тема 2.  Моделювання  складних
технологічних  систем  в
інженерній і науковій діяльності

54 4 12 27 11

Тема 3.  Математичні  методи
планування   експериментальних
досліджень

15 4 - - 11

Разом за розділом 2 79 10 12 27 30
Розділ 3. Математичні методи пошуку оптимуму

Тема 1.  Пошук оптимальних умов
технологічних процесів переробки
рослинної сировини

36 2 5 21 8

Тема  2.  Прийняття  рішень  після
крутого  сходження.   Побудова
планів ІІ порядку

34 2 6 18 8

МКР- 2 з розділів 2-3 2 - 1 - 1
Разом за розділом 3 72 4 12 39 17
Розділ 4. Принципи математичної самоорганізації складних технологічних

систем та переваги МГУА над класичними методами
Тема  1.  Принципи  математичної
самоорганізації складних техноло-
гічних  систем та  переваги  МГУА
над класичними методами

19 2 4 - 13

Тема  2.  Використання  мате-
матичних  моделей  для  дослід-
ження  процесів,  пошуку  опти-
мальної  композиції,  синтезу
матеріалів  із   заданими  власти-
востями

19 6 - - 13

Разом за розділом 4 38 8 4 - 26
Екзамен 30 30
Всього годин 285 36 36 72 141

4. Лекційні заняття
6
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Лекційні заняття спрямовані на:
 надання сучасних, цілісних, взаємозалежних знання з дисципліни «Спеціальні

методи  досліджень  переробки  рослинної  сировини-2»,  рівень  яких
визначається цільовою установкою до кожної конкретної теми;  

 забезпечення в процесі лекції творчої роботи студентів спільно з викладачем;
 виховання  у  студентів  професійно-ділових  якостей  і  розвиток  у  них

самостійного творчого мислення;
 формування  у  студентів  необхідного  інтересу  та  надання  напрямку  для

самостійної роботи;
 визначення на сучасному рівні розвитку науки і техніки в області  проведення

експериментальних  досліджень  під  час  виконання  наукової  роботи,
прогнозування їх розвитку на найближчі роки;

 відображення  методичної  обробки  матеріалу  (виділення  головних  думок  і
положень, підкреслення висновків, повторення їх у різних формулюваннях);

 набуття наочної,  поєднання по можливості  з демонстрацією аудіовізуальних
матеріалів, макетів, моделей і зразків;

 викладання чіткою і ясною мовою, роз'яснення всіх нововведених термінів і
понять;

 доступність для сприйняття даної аудиторією.

№
з/п

Назва теми лекції та перелік основних питань 
(перелік дидактичних засобів, посилання на літературу та завдання на СРС)

Розділ 1. Система організації наукових досліджень

1

2

3

4

Тема 1 Система організації наукових досліджень в Україні.
Лекція  1.  Суть  наукового  пізнання  оточуючого  світу. Етапи  становлення  і
розвитку науки. Сучасний стан науки.  

Література: [1,24] -2 год.
Лекція  2.  Поняття,  цілі  і  функції науки.  Структурні  елементи  науки,  їх
характеристики. Правила аргументації під час виконання наукової роботи. 

Література: [1,24] -2 год.
Лекція  3.  Методи  наукових досліджень.  Методи  емпіричного  дослідження.
Методи,  що  використовуються  на  емпіричному  та  теоретичному  рівнях.
Методи теоретичних досліджень.

Література: [1,12] -2 год.
Лекція 4. Наукові дослідження та їх організації в Україні. Закон України "Про
науку та науково-технічну діяльність".

Література: [1,12] -2 год.

СРС до теми  1 Роль вчених у науково-технічному прогресі.  Сучасний стан
науки.  Основні  закономірності,  тенденції  та  протиріччя  розвитку  науки.
Інтеграція і диференціація в науці. 
ПрАТ "Інститут паперу" - провідний науковий інститут целюлозно-паперової
промисловості України. Структура і основні наукові напрямки діяльності.

Література: [1,12]-8 год.
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5

6

Тема  2  Технологічна  система  целюлозно-паперового  виробництва  –
складний об'єкт наукового дослідження
Лекція  5.  Системний  підхід  до  аналізу  складної  технологічної  системи.
Технологічна  система  виробництва  ЦПП  як  об'єкт  наукового  дослідження.
Деякі аспекти організації та реалізації наукових досліджень. Методи перевірка
результатів експерименту. Основні етапи проведення наукового дослідження.

Література: [1,2, 5, 16, 17] – 2 год.
Лекція  6.  Літературний  огляд  –  фундамент   наукового  дослідження.
Формулювання задач, об'єкта та предмета дослідження.

Література: [1,12] -  2 год.

СРС до теми  2  Перспективи розвитку целюлозно-паперової промисловості.
Програма  розвитку  ЦПП до  2020  року.  Аналіз  поточного  положення  в
українській целюлозно-паперовій промисловості. Оцінка основних рушійних
сил  попиту  на  папір  і  картон  в  Україні  і  їхнього  впливу  на  розвиток
українського  ринку. Оцінка основних  факторів,  що  впливають  на  розвиток
галузі.  Порівняння  українських  підприємств  ЦБП  із  їхніми  світовими
конкурентами і розробка рекомендацій зі стратегічних заходів, які дозволять
поліпшити кон'юнктурне положення галузі з урахуванням зростаючого попиту
на високоякісну, більше ефективну по витратах продукцію. Аналіз  техніко-
економічної  доцільності  потенційних  нових  підприємств  і/або  виробничих
технологій. Оцінка і розробка рекомендацій зі стратегії виробництва існуючих
і потенційних нових видів продукції.

Література: [25] -14 год.
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Тема 3 Підготовка та проведення наукових досліджень.
Лекція  7.  Попередні  дослідження  технологічної  системи. Класифікація
факторів,  що  впливають  на  технологічну  систему.   Властивості
досліджуваних  факторів.  Методи  оцінювання  сили  впливу  факторів  на
вихідний параметр. Метод експертних оцінок (рангової кореляції).

Література:  [1,2, 5, 15, 16, 17] – 2 год.

СРС до теми 3 Систематичні та випадкові помилки. Стандартне відхилення.
Визначення  випадкових  помилок.  Похибка  експерименту.  Перевірка  на
однорідність  результатів  вимірювання.  Обробка  результатів  досліджень  на
ПК. Бази даних. Лінії тренда.

Література: [1,20, 23]- 6 год.
Розділ 2. Інформативність експерименту та математичні методи

планування експериментальних досліджень

8

Тема 1  Інформативність експериментальних досліджень
Лекція 8. Поняття інформативності досліджуваного об'єкта.  Класичний підхід
до  дослідження   невідомого  об'єкта.   Планування  експериментальних
досліджень  (класичне).   Планування  експериментальних  досліджень  за
використання  критеріїв інформативності.

Література: [5, 16, 17] - 2 год.
Тема  2  Моделювання  складних  технологічних  систем  в  інженерній  і

8
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науковій діяльності
Лекція 9. Поняття моделювання складних технологічних систем в інженерній
і науковій діяльності.  

Література: [2, 15, 16] - 2 год.
Лекція  10.  Регресійний  аналіз  -  один  з  методів  моделювання  процесів.
Постулати  регресійного аналізу. Метод  найменших квадратів. Кореляційний
аналіз. Множинна лінійна кореляція.

Література: [2, 15, 16] - 2 год.

11

12

Тема 3 Математичні методи  планування  експериментальних досліджень 
Лекція 11. Статистичне планування  експериментів. Плани першого  порядку.
Повний  факторний  експеримент.  Ефекти   взаємодії.  Дробний  факторний
експеримент.  (Дробні  репліки).  Генеруюче  співвідношення.  Визначальний
контраст.

Література: [2, 15, 16] - 2 год.
Лекція  12.  Приклад  використання  методу  планування  експерименту  для

вивчення процесу сульфатної варки целюлози. Реалізація експерименту.
Обробка  результатів  експерименту.  Інтерпретація  результатів
експерименту.

Література: [2, 15, 16] - 2 год.

СРС до розділу 2
Ефективність наукових досліджень.  Планування експерименту при вивченні
діаграм  «склад-властивість».  Плани  Шеффе.  Рототабельні  і  ортогональні
плани  2-го  порядку. Використання  методу  планування  експерименту  для
вивчення  процесу  сульфатної  варки  целюлози.  Інтерпретація  результатів
експерименту.

Література:  [2, 9, 11, 15] с 286-289 -21 год.
Розділ 3. Математичні методи пошуку оптимуму

13

Тема  1  Пошук  оптимальних  умов  технологічних  процесів  переробки
рослинної сировини. 
Лекція 13. Оптимізація технологічних процесів. Критерії оптимізації. Методи
оптимізації за лінійними моделями. Метод Гаусса-Зейделя. Рух за градієнтом
функції.  Практичне  використання  методу  крутого  сходження.   Розрахунок
крутого сходження.

Література: [2,5, 16, 18]-2 год.

14

Тема 2  Прийняття рішень після крутого сходження.  Побудова  планів ІІ
порядку.
Лекція  14.  Прийняття  рішень  після  крутого  сходження.  Моделювання
технологічних процесів в області, близької до оптимуму  (плани ІІ порядку).
Багатокритеріальна оптимізація.
Література: [2, 15, 16]-2 год.

СРС до розділу 3
Локальний  та  глобальний  оптимум.  Методи  оптимізації  за  лінійними
моделями.  Метод  Гаусса-Зейделя.  Метод  крутого  сходження.  Рух  за
градієнтом функції. 
Література: [2,5, 16, 18] - 8 год.
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Розділ 4. Принципи математичної самоорганізації складних
технологічних систем та переваги МГУА над класичними методами

15

Тема 1  Принципи математичної самоорганізації складних технологічних
систем 
Лекція  15.  Принципи математичної  самоорганізації  складних технологічних
систем.  Метод  групового  врахування  аргументів  (МГУА).  Критерії
максимальної  інформативності  та  шумостійкості  експерименту.  Методика
обробки результатів експериментальних досліджень.

Література: [5, 16, 17]-2 год.

16

17

18

Тема 2  Використання математичних моделей для дослідження процесів,
пошуку  оптимальної  композиції,  синтезу  матеріалів  із   заданими
властивостями.
Лекція  16.  Використання  методу  самоорганізації  для  пошуку  екстремуму
процесу варіння целюлози. 

Література: [26, 5, 17]-2 год.
Лекція 17.  Використання методу самоорганізації для оптимізації  композиції
волокнистих напівфабрикатів. 

Література: [26, 5, 17]-2 год.
Лекція  18.  Використання  методу  самоорганізації  для  синтезу  матеріалів  із
заданими властивостями. 

Література: [26, 5, 17]-2 год.
СРС до розділу 4
Метод  самоорганізації  складних  технологічних  систем.  Особливості
алгоритму  групового  урахування  аргументів  (МГУА).  Переваги  методу
самоорганізації в порівнянні з класичних методом планування експерименту. 

Література: [2, 5, 16, 26]-9 год.

Класифікація  документів  за  способом  фіксації,  змістом,  назвою,  способом
виготовлення, місцем складання, строком виконання, гласністю, юридичною
силою.  Вимоги  до  складання  та  оформлення  документів.  Реквізити,  їх
наявність та застосування. Заява. Діловий лист. Доповідна записка.

Література: [1,6, 7, 17]-8 год.
Оформлення домашньої контрольної роботи за темою дослідження. Основні
вимоги до оформлення ДКР про наукову роботу відповідно ДСТУ 3008-95 та
його  основні  частини.  Титульний  лист.  Реферат.  Вступ.  Експериментальна
частина. Висновок. Нумерація. Ілюстрація. Таблиці. Посилання на літературу.
Класифікація  документів  за  способом  фіксації,  змістом,  назвою,  способом
виготовлення, місцем складання, строком виконання, гласністю, юридичною
силою.  Вимоги  до  складання  та  оформлення  документів.  Реквізити,  їх
наявність та застосування. 

Література: [6, 7]
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5. Практичні заняття

У системі професійної підготовки студентів практичні заняття займають біля  15

%  аудиторного  навантаження.  Будучи  доповненням  до  лекційного  курсу,  вони

закладають  і  формують  наукові  основи під  час  виконання  експериментальних

досліджень в лабораторіях. Зміст цих занять і методика їх проведення забезпечують

розвиток  творчої  активності  особистості.  Вони  розвивають  наукове  мислення  і

здатність користуватися спеціальною термінологією, дозволяють перевірити знання,

у  зв'язку  з  чим  даний  вид  роботи  виступає  важливим  засобом  оперативного

зворотного  зв'язку.  Тому  практичні  заняття  виконують  не  тільки  пізнавальну  і

виховну  функції,  але  й  сприяють зростанню  студентів  як  творчих  працівників  в

області теорії похибок.

Основні завдання циклу практичних занять: 

♦ допомогти студентам систематизувати, закріпити і поглибити знання теоретичного

характеру в області наукових досліджень в лабораторіях;

♦ навчити студентів прийомам вирішення практичних завдань,  сприяти оволодінню

навичками та вміннями виконання розрахунків, графічних та інших видів завдань; 

♦ навчити їх  працювати з  науковою  та  довідковою літературою,  табличним

матеріалом;

♦ формувати  вміння вчитися  самостійно,  тобто опановувати методи,  способи і

прийоми самонавчання, саморозвитку і самоконтролю.

Студенти в рамках практичних занять, теми яких наведено нижче, вирішують

задачі та  розробляють математичні моделі і виконують  розрахунки похибок під час

проведення індивідуальних або комплексних наукових досліджень.

№

з/п

Назва теми заняття та перелік основних питань

(перелік дидактичного забезпечення, посилання на літературу та завдання на СРС)
1 Практичне заняття 1  .

Видача тем курсових робіт. Збір та аналіз інформації з виданої теми наукових

досліджень.  Патентний  пошук.  Постановка  наукової  задачі.  Вибір  методики

дослідження – 4 години. 

Література:  [1,2, 5, 15, 16, 17]
2-3 Практичні заняття 2-3.
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Складання  плану  проведення  експерименту.  Визначення  ступеня  впливу  на
вихідну  функцію  технологічної  системи  факторів,  що  одночасно  діють,  за
допомогою  статистичного  методу  -  методу  дисперсійного  аналізу.  Вибір
необхідних  факторів  для  дослідження,  рівнів  факторів.  Кодування  факторів.
Складання  матриці  планування  та  робочої  матриці  для  проведення  повного
факторного   експерименту – 7 годин. 
Модульна контрольна робота (МКР-1)   - 1 год.

Література:  [2, 9, 11, 15,16]
4-6 Практичні заняття 4-6  .

Визначення  коефіцієнтів  та  складання  рівняння  регресії  за  результатами
проведеного  повного  факторного  експерименту.  Статичний  аналіз  рівняння
регресії за критеріями Кохрена, Стьюдента, Фішера - 12 год.

 Література: [2,5, 16, 18]
7-8 Практичні заняття 7-8  .

Складання  матриці  планування  та  робочої  матриці  для  проведення  дробного
факторного  експерименту.  Визначення  коефіцієнтів  та  складання  рівняння
регресії  за результатами проведеного дробного факторного експерименту.  -  7
год.
Модульна контрольна робота (МКР-2)    – 1 год.

Література: [2,5, 16, 18]
9 Практичне заняття 9  .

Статичний аналіз рівняння регресії за критеріями Кохрена, Стьюдента, Фішера -
4 год.

Література: [5, 16, 17]

6. Лабораторні роботи

Основні завдання циклу лабораторних робіт з модуля полягає у поглибленні

теоретичних  знань  і  набутті  практичних  навичок  під  час  виконання  наукових

досліджень в експериментальних лабораторіях та на підприємствах.

Студенти в рамках лабораторних робіт, теми яких наведено нижче, вирішують

задачі та  виконують  розробку математичних моделей і проводять їх дослідження

під час проведення індивідуальних або комплексних наукових досліджень.  

№ Назва теми заняття та перелік основних питань
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з/п (перелік дидактичного забезпечення, посилання на літературу та завдання на СРС)
1 Лабораторна робота № 1.

Аналіз  варильних  розчинів.  Варіння  целюлози  сульфітним  способом.
Промивання та сортування отриманої целюлози - 8 год.

Література: [9, с. 7-22].
2 Лабораторна робота   2. 

Аналіз  варильних  розчинів.  Варіння  целюлози  сульфатним  способом.
Промивання та сортування отриманої целюлози - 18 год.

Література: [9, с. 40-52].
3 Лабораторна робота   3  .

Визначення жорсткості отриманої целюлози за методами Б"єркмана і  Капа  - 6
год.

4 Лабораторна робота   4  .
Аналіз вибілювальних реагентів. Вибілювання целюлози - 8 год.

Література: [9, с. 54-64].
5 Лабораторна робота   5.

Аналіз відпрацьованих щолоків - 8 год.
Література: [9, с. 29-38, 53-54].

6 Лабораторна робота   6  .
Розмелювання  напівфабрикатів  та  визначення  якісних  показників  маси,  що
розмелюється  (ступеня  млива  та  масового  показника  середньої  довжини
волокна, фракційного складу маси) - 8 год.

Література: [10, с. 5 -14; 7, с. 22-28].
7 Лабораторна робота   7  .

Варіння  різних  видів  і  типів  крохмального  клею та  проклеювання  паперової
маси з різним ступенем млива і витратою клею - 4 год.

8 Лабораторна робота   8  .
Варіння  різних  видів  і  типів  крохмального  клею та  виконання  поверхневого
проклеювання відливків,  що виготовлені  з  паперової  маси з  різним ступенем
млива з варіюванням витрати клею - 4 год.

9 Лабораторна робота   9  .
Виготовлення лабораторних зразків паперу та картону (відливків) - 8 год.

Література: [10, с. 35-39].
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7. Самостійна робота
Самостійна робота студентів займає майже 50 % часу вивчення курсу, включає

також підготовку домашньої контрольної роботи та підготовку до екзамену. Головне
завдання самостійної  роботи студентів  – це опанування наукових знань в області
математичних методів аналізу складних технологічних систем виробництва картону
і паперу, що не ввійшли до  переліку лекційних питань, шляхом особистого пошуку
інформації, формування активного інтересу до творчого підходу у навчальній роботі
та при виконанні домашньої контрольної роботи. У процесі самостійної роботи над
домашньою контрольною роботою  студент повинен навчитися глибоко аналізувати
суть наукової  проблеми, яку він вирішує в процесі  виконання експериментальних
досліджень і, на основі аналізу, приходити до власних обґрунтованих висновків.

№
з/п

Назва теми, що виноситься на самостійне опрацювання
Кількість годин

СРС
Розділ 1. Система організації наукових досліджень

1 Тема  1  Система  організації  наукових  досліджень  в
Україні.
СРС до теми 1 Роль вчених у науково-технічному прогресі.
Сучасний стан науки. Основні закономірності, тенденції та
протиріччя  розвитку  науки.  Інтеграція  і  диференціація  в
науці.  ПрАТ  "Інститут  паперу"  -  провідний  науковий
інститут  целюлозно-паперової  промисловості  України.
Структура і основні наукові напрямки діяльності.

Література: [1,12]

11

2 Тема  2  Технологічна  система  целюлозно-паперового
виробництва – складний об'єкт наукового дослідження
СРС до теми 2  Перспективи розвитку целюлозно-паперової
промисловості.  Програма  розвитку  ЦПП до  2020  року.
Аналіз  поточного  положення  в  українській  целюлозно-
паперовій  промисловості.  Оцінка  основних  рушійних  сил
попиту  на  папір  і  картон  в  Україні  і  їхнього  впливу  на
розвиток українського ринку. Оцінка основних факторів, що
впливають  на  розвиток  галузі.  Порівняння  українських
підприємств  ЦБП  із  їхніми  світовими  конкурентами  і
розробка рекомендацій зі стратегічних заходів, які дозволять
поліпшити  кон'юнктурне  положення  галузі  з  урахуванням
зростаючого попиту на високоякісну, більше ефективну по
витратах продукцію. Аналіз техніко-економічної доцільності
потенційних  нових  підприємств  і/або  виробничих
технологій.  Оцінка  і  розробка  рекомендацій  зі  стратегії
виробництва існуючих і потенційних нових видів продукції.

Література: [25] 

15

3 Тема 3 Підготовка та проведення наукових досліджень 11
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14



СРС  до  теми  3  Систематичні  та  випадкові  помилки.

Стандартне  відхилення.  Визначення  випадкових  помилок.

Похибка  експерименту.  Перевірка  на  однорідність

результатів  вимірювання.  Обробка  результатів  досліджень

на ПК. Бази даних. Лінії тренда.

Література: [1,20, 23]
4 Контрольна робота з розділу 1 1
Розділ 2. Інформативність експерименту та математичні методи планування

експериментальних досліджень
5 Тема 1 Інформативність експериментальних досліджень

Тема  2 Моделювання складних технологічних систем  в

інженерній і науковій діяльності

Тема  3   Математичні  методи   планування   експери-

ментальних досліджень 

СРС до розділу 2

Ефективність  наукових  досліджень.  Планування

експерименту  при  вивченні  діаграм  «склад-властивість».

Плани  Шеффе.  Рототабельні  і  ортогональні  плани  2-го

порядку. Використання  методу  планування  експерименту

для  вивчення  процесу  сульфатної  варки  целюлози.

Інтерпретація результатів експерименту.

Література:  [2, 9, 11, 15] с. 286-289 

30

Розділ 3. Математичні методи пошуку оптимуму
6 Тема  1  Пошук  оптимальних  умов  технологічних

процесів переробки рослинної сировини

Тема  2  Прийняття  рішень  після  крутого  сходження.

Побудова планів ІІ порядку

СРС до розділу 3 

Локальний та  глобальний оптимум. Методи оптимізації  за

лінійними моделями. Метод Гаусса-Зейделя. Метод крутого

сходження. Рух за градієнтом функції. 

Література: [2,5, 16, 18] 

16

7 Контрольна робота з розділів 2-3 1
Розділ 4. Принципи математичної самоорганізації складних технологічних

систем та переваги МГУА над класичними методами
8 Тема  1  Принципи  математичної  самоорганізації 26
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складних технологічних систем 

Тема  2  Використання  математичних  моделей  для

дослідження процесів,  пошуку оптимальної  композиції,

синтезу матеріалів із  заданими властивостями

СРС до розділу 4

Метод  самоорганізації  складних  технологічних  систем.

Особливості  алгоритму  групового  урахування  аргументів

(МГУА).  Переваги  методу  самоорганізації  в  порівнянні  з

класичних методом планування експерименту. 

Література: [2, 5, 16, 26]

Класифікація  документів  за  способом  фіксації,  змістом,

назвою, способом виготовлення, місцем складання, строком

виконання,  гласністю,  юридичною  силою.  Вимоги  до

складання  та  оформлення  документів.  Реквізити,  їх

наявність та застосування.  Заява.  Діловий лист. Доповідна

записка.

Література: [1,6, 7, 17]

Оформлення  курсової  роботи  за  темою  дослідження.

Основні  вимоги  до  оформлення  КР  про  наукову  роботу

відповідно  ДСТУ  3008-95  та  його  основні  частини.

Титульний лист. Реферат. Вступ. Експериментальна частина.

Висновок.  Нумерація.  Ілюстрація.  Таблиці.  Посилання  на

літературу. Класифікація  документів  за  способом фіксації,

змістом, назвою, способом виготовлення, місцем складання,

строком виконання, гласністю, юридичною силою. Вимоги

до  складання  та  оформлення  документів.  Реквізити,  їх

наявність та застосування. 

Література: [6, 7]
9 Екзамен 30

Всього годин 141

8. Індивідуальні завдання

Студентам  стаціонарної  форми  навчання  пропонується  виконати  курсову

роботу (КР), яка призначена для поглиблення знань з даного курсу. Курсова  робота
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оформлюється  у  відповідності  з  вимогами Державного  стандарту  України  ДСТУ

3008-95. В курсовій роботі відображується робота студента з індивідуальної теми

науково-дослідної роботи, а саме:

- результати  пошуку  інформації  з  теми  роботи  у  вигляді  літературного

огляду;

- висвітлення методик досліджень;

- характеристика вихідного матеріалу та кінцевого продукту;

- наведення результатів досліджень;

- математичні методи обробки експериментальних даних;

- висновки та рекомендації.

Приблизний перелік тем курсових робіт наведений в додатку А.

9. Контрольні роботи

Метою  виконання  студентами  модульних  контрольних  робіт  є  закріплення

теоретичного  матеріалу  поданого  на  лекціях,  під  час  виконання  практичних  та

лабораторних робіт. Студенти виконують дві модульні контрольні роботи  (МКР-1 та

МКР-2), кожна  по 1 годині.  Модульні контрольні роботи виконуються в тестовій

системі і включають по 13 питань, кожне з яких оцінується в 1,0 бал. Приблизний

перелік питань, що виносяться на модульні контрольні роботи, додається до робочої

навчальної програми (Додаток Б).

10. Рейтингова система оцінювання результатів навчання

Положення про рейтингову систему оцінки успішності студентів з кредитного

модуля "Спеціальні методи досліджень переробки рослинної сировини-2" наведено

в додатку В.
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11. Методичні рекомендації
Лекційні та практичні  заняття проводяться у навчальних групах чисельністю

20-22 студентів.
Дисципліна  вивчається  шляхом  аудиторного  прослуховування  лекцій,

повторення  пройденого  матеріалу  в  аудиторні  години,  детального  вивчення
пройденого  матеріалу  в  домашніх  умовах,  уточнення  окремих  моментів  на
лабораторних  роботаї  і  практиктичних  заняттях,  самостійного  вивчення  окремих
тем.

Для забезпечення студентів методичною літературою розроблено курс лекцій,
розроблено методичні вказівки до виконання лабораторних практикумів, виконання
самостійної роботи з курсу, які рекомендовані Вченою Радою ІХФ.

Пропонується впровадження рейтингової системи оцінки успішності засвоєння
студентами навчального матеріалу з дисципліни.

12. Рекомендована література
    12.1 Базова
1. Сиденко В.М., Грушко И.М. Основы научных исследований.  -  Харьков:

Выща школа, 1985. - 189 с.
2. Пен  Р.З.  Статистические  методы  моделирования  и  оптимизации

процессов целлюлозно-бумажной промышленности. - Красноярск, 1982. - 192 с.
3. Ивахненко А.Г. Индуктивный метод самоорганизации моделей сложных

систем. – Киев: Наук. Думка, 1982. – 296с.
4. Ивахненко  А.Г.  Кибернетика  –  наука  о  моделировании  связи  и

управления в сложных системах // Автоматика. – 1982. - №1. –С.3-15.
5. Кикоть  В.С.  Разработка  и  исследование  комбинированных  методов

индентификации  проектируемых  обьектов  на  основе  принципа  самоорганизации:
Автореф. Дис. Канд. Техн наук. – Киев: 1984. -22с.

6. ДСТУ  3008-95.  Документація.  Звіти  у  сфері  науки  і  техніки.  К.:
Держстандарт України, 1995 -36 с.

7. Головач  А.С. Оформление документов.  -  Харьков: Выщая школа,  1983.
-176 с.

8. Методические указания к лабораторным работам и контрольные задания
по дисциплине   «Технология   бумаги   и   картона»  /  Сост.:   Н.С.   Астратов, С.Ф.
Примаков. - К.: КПИ, 1993. - 84 с.

9. Методичні вказівки до лабораторних робіт з хімії рослинної сировини і
целюлози / Укл. Барбаш В.А., Антоненко Л.П., Дейкун І.М. - К.: НТУУ „КПІ",2003.-
70с.

10. Методичні  вказівки  до  виконання  лабораторних робіт і   контрольних
завдань  з  дисципліни  "Технологія   целюлози"  /  Укл.   Примаков  СП., Антоненко
Л.П., Барабаш В.А., Дейкун І.М., Черьопкіна Р.І. - К.: НУТУ "КПГ\2003.-71.

11. Глушенко  И.М.,  Пинскер  А.Е.,  Полянчиков  О.И.  Основы  научных
исследований.-К.: Выща школа, 1983. - 158 с.

12. Душинський В.В.  Основи наукових досліджень. Теорія та практикум з
програмним забезпеченням: Навч. посібник. - К.: НТУУ "КПГ\ 2000.- 408 с.
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12.2 Допоміжна
13. Бондарь А.Г.,  Статюха Г.А. Планирование эксперимента в химической

технологии. - К.: Выща школа, 1976. - 200 с.
14. Бондарь  А.Г.,  Статюха  Г.А.,  Потяженко  И.А.  Планирование

эксперимента при  оптимизации  процессов  химической  технологии.  -  К.:  Вища
школа, 1980.-264 с.

15. Кикоть  В.С.,  Плосконос  В.Г. Идентификация  характеристик  сложных
проектируемых  систем  с  использованием  принципов  самоорганизации  и
топологического метода анализа // Автоматика. – 1986. - №3. – С.34-42.

16. Ахназарова С.А., Кафаров В.В. Методы оптимизации в химической тех-
нологии. - М.: Высш. школа, 1985.-119 с.

17. Веселов  И.В.  Современное  деловое  письмо в  промышленности.  -  М.:
Изд-во Стандартов, 1990.-159 с.

18. Лоусон К. Инфракрасные спектры поглощения неорганических веществ,
- М.:Мир, 1964.-159 с.

19. Эмсли  Дж,  Финей  Дж,  Сатклиф  Л.  Спектроскопия  ЯМР  высокого
разрешения. М: Мир, 1968, т.1- 637 с.

20. Пьетт Л. ЯМР и ЭПР спектроскопия. М: Мир, 1966 - 108 с.
21. Данилов И.П., Бочарова В.П. Газовая и жидкостная хроматография. - К.;

УМКВО, 1992.-72 с.
22. Журнали «Папір»,  «Целлюлоза.  Бумага.  Картон», «Бумага и  жизнь»,

«Упаковка» за останні 5-10 років.
23. Методические  указания  к  лабораторным  работам  по  дисциплине

«Основы научных  исследований»  для  студентов  специальности  «Химическая
технология  неорганических  веществ»  /  Сост.:  И.М.  Астрелин,  А.Л.  Концевой,
Ю.В. Князев. - К.: ЮТИ, 1990. - 60 с.

24. Примаков  СП.,  Барбаш В.А.  Технологія  паперу і  картону. К.:  ЕКМО,
2002.-396 с.

25. Осипов П.В. Воспоминание о будущем: электрокинетический потенциал
бумажной массы// ЦБК, 2001, №3-4, с. 16-20.

26. Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів / По-
станова Кабміну України № 309 від 01.03.1999 р.

27.  Закон  України  "Про  наукову  і  науково-технічну  діяльність",  №1977-12,
Відомості Верховної Ради України, 1999 р.

28.  Національна  Стратегічна  програма  розвитку  целюлозно-паперової
промисловості України до 2020 року, 2006 р.

13. Інформаційні ресурси
Електронні  ресурси  з  курсу  «Спеціальні  методи  досліджень  переробки

рослинної сировини-2», а саме:
 навчальну програму дисципліни,
 робочу навчальну програму кредитного модуля,
 методичні вказівки до виконання лабораторних та практиктичних робіт і

виконання самостійної роботи.
розміщено  за  адресою  http://www.eco-paper.kpi.ua/for-student,  а  також  у

електронному кампусі.
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Додаток А
до робочої навчальної програми модуля "Спеціальні методи досліджень продуктів переробки

рослинної сировини-2"

ПРИБЛИЗНИЙ ПЕРЕЛІК ТЕМ  КУРСОВИХ РОБІТ
1. Визначення     оптимальних     параметрів     одержання     целюлози

нейтрально-сульфітним способом із соломи.

2. Визначення     оптимальних     параметрів     одержання     целюлози

нейтрально-сульфітним   способом   з    деревини   швидкоростучих   листяних

порід.

3. Вивчення  можливості  застосування  відходів  льону  для  одержання

целюлози.

4. Органосольвентні способи одержання волокнистих напівфабрикатів з

різної сировини.

5. Одержання целюлози для хімічної переробки.

6. Застосування відпрацьованих щолоків після нейтрально-сульфітного

варіння у ливарному виробництві.

7. Вивчення процесу облагороджування листяної вибіленої целюлози.

7. Одержання спеціальних видів паперу з елементами захисту (водяні

знаки, синтетичні волокна).

8. Одержання спеціальних видів паперу з використанням рослинних та

мінеральних волокон.

10.  Визначення    раціональних    параметрів    процесу    розмелювання

волокнистих напівфабрикатів.

11.  Визначення  оптимальної  композиції  для  отримання  окремих  видів

паперу чи картону.

12.  Визначення  оптимальної  ступеня  млива  макулатури  для  отримання

оптимальних паперотворних властивостей маси.
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Додаток Б
до робочої навчальної програми модуля "Спеціальні методи досліджень продуктів переробки

рослинної сировини-2"

ПЕРЕЛІК ЗАПИТАНЬ ДЛЯ МОДУЛЬНИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
МОДУЛЬНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА (МКР-1)

1. Навести  три  головних  ЕТАПИ  розвитку  науки  та  їх  найважливіші

характеристики.

2. Одне із ВИЗНАЧЕНЬ науки.

3. Головна МЕТА науки

4. Методи емпіричного дослідження.

5. Методи, що використовуються на  емпіричному та теоретичному рівнях.

6. Методи теоретичних досліджень.

7. Визначення МОДЕЛЮВАННЯ.

8. Навести класифікацію наукових закладів.

9. Перерахувати наукові ступені та організацію, яка їх присвоює.

10. Перерахувати наукові звання та організацію, яка їх присвоює.

11. Навести  приклад  ТЕХНОЛОГІЧНОЇ  СИСТЕМИ  та  її  основних

складових елементів.

12. Сформулювати  основні  етапи проведення НАУКОВОГО

ДОСЛІДЖЕННЯ.

13. Навести приклад типового плану ЛІТЕРАТУРНОГО ОГЛЯДУ та назвати

критерії його самоперевірки.
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МОДУЛЬНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА (МКР-2)

1. Дати визначення фактора, його області визначення?
2. Дати визначення  рівня та інтервалу варіювання факторів?
3. Яким основним вимогам мають відповідати фактори?
4. Суть методу експертних оцінок (рангової кореляції)?
5. Назвати  основні  етапи  реалізації  методу  експертних  оцінок  (рангової

кореляції)? 
6. Дати визначення пасивного  експерименту?
7. Дати визначення активного експерименту?
8. Головна мета регресійного аналізу?
9. Основні вимоги до параметра оптимізації?
10. Назвати  чотири  цінних  властивостей матриці  повного  плану

експериментів?

11.  Скільки дослідів (N) потрібно буде реалізувати для  повного факторного

експеримента, якщо кількість факторів k=4?

12.  Скільки дослідів (N) потрібно буде реалізувати для  1/4 репліки, якщо

кількість факторів k=4?

13.  Скільки дослідів (N) потрібно буде реалізувати для  1/8 репліки, якщо

кількість факторів k=4?
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Додаток Г
Перелік питань до екзамену

ПАКЕТ № _1__

1. Дати визначення науки та проаналізувати основні етапи розвитку  науки.
2. Розрахувати  середню  точку  (основний  рівень)  варіювання   факторів

(заповнюючи  відповідну  строчку  в  наведеній  таблиці),  використовуючи  значення
верхнього та нижнього рівнів факторів.

Найменування факторів Z1 Z2 Z3 Z4

Основний рівень, 0…......

Верхній рівень, +1……...
25 180 300 9,0

Нижній рівень, -1…........
15 160 240 6,0

ПАКЕТ № __2__

1.  Проаналізувати  та  надати  у  вигляді  блок-схеми  основні  етапи  проведення
наукового дослідження.

2. Розрахувати  коефіцієнт  конкордації (W)  ступеня  узгодженості  результатів
ранжування групи (трьох) експертів за методом експертних оцінок (рангової кореляції)
для  десяти досліджуваних факторів на прикладі анкети (таблиці), в яку занесені деякі проміжні результати розрахунків:

Експерти
Фактори

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10

1 1 4,5 2 4,5 3 7,5 6 9 7,5 10
2 2,5 1 2,5 4,5 4,5 8 9 6,5 10 6,5
3 2 1 4,5 4,5 4,5 4,5 8 8 8 10




m

j
ij

a
1

5,5 6,5 9,0 13,5 12,0 20,0 23,0 23,5 25,5 26,5





m

j
ij

La
1

-11,0 -10,0 -7,5 -3,0 -4,5 3,5 6,5 7,0 9,0 10

(





m

j
ij

La
1

)2

121,0 100,0 56,25 9,0 20,25 12,25 42,25 49,0 81,0 100,0

ПАКЕТ № __3__

1.  Проаналізувати  та  пояснити  основні  аспекти  методики  експертних  оцінок.
Показати  переваги  та  надати  алгоритм  методу  рангової  кореляції  впливу
досліджуваних факторів.

2.  Надати  формулу  розрахунку  кількості  дослідів  повного  факторного
експерименту (ПФЕ) та розробити матрицю для трьох факторів.

ПАКЕТ № __4__

1.  Обґрунтувати  та  описати  вимоги  до  вихідних  параметрів  (параметрів
оптимізації) досліджуваної системи виробництва картонно-паперової продукції.

2.  Дати  пояснення  кореляції  та  проаналізувати  діаграми  розсіювання  за
характером  лінійного  кореляційного  зв'язку  у  випадках  прямої  та  зворотньої
кореляції.
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ПАКЕТ № __5__

1. Обгрунтувати та навести постулати регресійного аналізу.
2.  Обґрунтувати мінімільно необхідну кількість точок, реалізація яких потрібна

для виявлення та дослідження впливу фактора і проаналізувати це на прикладі двох
факторів. 

ПАКЕТ № __6__

1. Дати оцінку  поняття  математичного моделювання – як методу вивчення систем з
допомогою їх моделей. Порівняти пасивний і активний експерименти. 

2.  Для  матриці  дробного  факторного  експерименту  (ДФЕ)  (див.  таблицю)  розрахувати  середнє  значення  параметра
оптимізації та похибку паралельних дослідів (і занести значення в таблицю):

№
п.п

Фактори Параметри оптимізації
2

u
Sх0 х1 х2 х3 х4 х1*х2 х1*х3 х2*х3 1

y
2

y 3
y y

1 + + + + + + + + 37,7 37,5 37,3
2 + - + + - - - + 41,8 42,0 41,6
3 + + - + - - + - 43,2 43,1 43,0
4 + - - + + + - - 49,0 49,3 48,7
5 + + + - - + - - 37,4 37,6 37,8
6 + - + - + - + - 41,8 41,2 41,5
7 + + - - + - - + 43,1 42,9 42,7
8 + - - - - + + + 50,4 50,0 50,2

ПАКЕТ № __7__
1. Обґрунтувати, опираючись на З А К О Н   У К Р А Ї Н И “Про наукову і науково-

технічну діяльність”, основну суть ЗАКОНУ та що таке базове та програмно-цільове
фінансування наукової і науково-технічної діяльності і яким чином воно надається
державою.

2.  Для  матриці  дробного  факторного  експерименту  (ДФЕ)  (див.  таблицю),
базуючись  на  середніх  значеннях  параметра  оптимізації,  розрахувати  похибку
паралельних дослідів та дисперсію відтворюваності (і занести останнє значення в таблицю):
№
п.п

Фактори Параметри
оптимізації 2

u
S

х0 х1 х2 х3 х4 х1*х2 х1*х3 х2*х3
1

y
2

y 3
y y

1 + + + + + + + + 37,7 37,5 37,3 37,5
2 + - + + - - - + 41,8 42,0 41,6 41,8
3 + + - + - - + - 43,2 43,1 43,0 43,1
4 + - - + + + - - 49,0 49,3 48,7 49,0
5 + + + - - + - - 37,4 37,6 37,8 37,6
6 + - + - + - + - 41,8 41,2 41,5 41,5
7 + + - - + - - + 43,1 42,9 42,7 42,9
8 + - - - - + + + 50,4 50,0 50,2 50,2

ПАКЕТ № __8__

1. Обґрунтувати та проаналізувати підхід, як правильно підшукувати літературу
для літературного огляду.

2.  В якості  генеруючого співвідношення дано варіант, в якому за фактор взято
подвійний змішаний ефект:  Х4 = Х1*Х2. Показати, з якими ефектами будуть змішані
лінійні ефекти.  

ПАКЕТ № __9__

1.  Обґрунтувати  поняття  оптимізації  технологічного  процесу,  критерію
оптимізації, однокритеріальних і багатокритеріальних задач.

2.  Надати  формулу  розрахунку  кількості  дослідів  повного  факторного
експерименту (ПФЕ) та розробити матрицю для чотирьох факторів.
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ПАКЕТ № __10__

1 Дати  оцінку  та  охарактеризувати,  що  таке  експеримент  та   вимірювання.
Показати   переваги  експериментального  вивчення  об'єкта  порівняно  зі
спостереженням  та  в  яких  випадках  проводять  експеримент.  Наявність  яких
основних елементів передбачає вимірювання ?

2.  Враховуючи, що в якості   генеруючого співвідношення прийнято варіант, в
якому за фактор взято потрійний змішаний ефект: Х4 = Х1*Х2*Х3, а  визначальним
контрастом слугує:    1 = Х1*Х2*Х3*Х4, визначити, з якими ефектами взаємодії будуть
зв'язані фактори: Х1, Х2, Х3, Х4.

ПАКЕТ № __11__

1.  Проаналізувати  та  дати  оцінку  головним  аспектам  культури  дослідницької
роботи.

2.  Для  матриці  дробного  факторного  експерименту  (ДФЕ)  (див.  таблицю),
базуючись  на  кодованих  значеннях  факторів  та  рівнянні  регресії  з  лінійними
ефектами  виду:  1 2 342,9 2,68 3,35 0,20y x x x   � � � ,  розрахувати  теоретичні  значення
параметра оптимізації (і занести їх в таблицю).

№
п.п

Фактори Параметри оптимізації

y
)

х0 х1 х2 х3 х4 х1*х2 х1*х3 х2*х3
1

y
2

y 3
y y

1 + + + + + + + + 37,7 37,5 37,3 37,5
2 + - + + - - - + 41,8 42,0 41,6 41,8
3 + + - + - - + - 43,2 43,1 43,0 43,1
4 + - - + + + - - 49,0 49,3 48,7 49,0
5 + + + - - + - - 37,4 37,6 37,8 37,6
6 + - + - + - + - 41,8 41,2 41,5 41,5
7 + + - - + - - + 43,1 42,9 42,7 42,9
8 + - - - - + + + 50,4 50,0 50,2 50,2

ПАКЕТ № __12__

1. Проаналізувати та надати, опираючись на З А К О Н   У К Р А Ї Н И “Про наукову і
науково-технічну діяльність”, основні терміни та їх визначення в  сфері наукових посад і
наукових установ.

2. Для матриці дробного факторного експерименту (ДФЕ) (див. таблицю), базуючись на
середніх  значеннях  параметра оптимізації  і  кодованих значеннях  факторів,  розрахувати
коефіцієнти рівняння регресії.

№
п.п

Фактори Параметри оптимізації
х0 х1 х2 х3 х4 х1*х2 х1*х3 х2*х3

1
y

2
y 3

y y

1 + + + + + + + + 37,7 37,5 37,3 37,5
2 + - + + - - - + 41,8 42,0 41,6 41,8
3 + + - + - - + - 43,2 43,1 43,0 43,1
4 + - - + + + - - 49,0 49,3 48,7 49,0
5 + + + - - + - - 37,4 37,6 37,8 37,6
6 + - + - + - + - 41,8 41,2 41,5 41,5
7 + + - - + - - + 43,1 42,9 42,7 42,9
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8 + - - - - + + + 50,4 50,0 50,2 50,2

ПАКЕТ № __13__

1. Обґрунтувати, що є основними завданнями  для літературного огляду та надати
типовий план огляду літератури.

2.  В якості  генеруючого співвідношення дано варіант, в  якому за фактор взято
подвійний змішаний ефект:  Х4 = Х1*Х3. Показати, з якими ефектами будуть змішані
лінійні ефекти.  

ПАКЕТ № __14__

1. Обгрунтувати, описати та надати графічно метод оптимізації Гауса-Зейделя з
одним та двома оптимумами.

2. Для матриці дробного факторного експерименту (ДФЕ) (див. таблицю) розрахувати середнє значення параметра
оптимізації та похибку паралельних дослідів (і занести значення в таблицю):
№
п.п

Фактори Параметри оптимізації
2

u
Sх0 х1 х2 х3 х4 х1*х2 х1*х3 х2*х3

1
y

2
y 3

y y

1 + + + + + + + + 37,7 37,5 37,3
2 + - + + - - - + 41,8 42,0 41,6
3 + + - + - - + - 43,2 43,1 43,0
4 + - - + + + - - 49,0 49,3 48,7
5 + + + - - + - - 37,4 37,6 37,8
6 + - + - + - + - 41,8 41,2 41,5
7 + + - - + - - + 43,1 42,9 42,7
8 + - - - - + + + 50,4 50,0 50,2

ПАКЕТ № __15__

1.  Обґрунтувати  та надати послідовність формул, які використовуються в методі
рангової кореляції впливу  досліджуваних факторів.

2.  Надати  формулу  розрахунку  кількості  дослідів  дробного  факторного
експерименту (ДФЕ) та розробити матрицю для чотирьох факторів з  генеруючим
співвідношенням х4 = Х1*Х2*Х3.

ПАКЕТ № __16__

1. Дати оцінку методам перевірки експерименту.
2.  Для  матриці  дробного  факторного  експерименту  (ДФЕ)  (див.  таблицю),

базуючись  на  середніх  значеннях  параметра  оптимізації,   кодованих  значеннях
факторів та  дисперсії відтворюваності, розрахувати коефіцієнти рівняння регресії і
перевірити їх значимість.

№
п.
п

Фактори Параметри оптимізації
2

u
Sх0 х1 х2 х3 х4 х1*х2 х1*х3 х2*х3

1
y

2
y 3

y y

1 + + + + + + + + 37,7 37,5 37,3 37,5 0,04
2 + - + + - - - + 41,8 42,0 41,6 41,8 0,04
3 + + - + - - + - 43,2 43,1 43,0 43,1 0,02
4 + - - + + + - - 49,0 49,3 48,7 49,0 0,09
5 + + + - - + - - 37,4 37,6 37,8 37,6 0,04
6 + - + - + - + - 41,8 41,2 41,5 41,5 0,09
7 + + - - + - - + 43,1 42,9 42,7 42,9 0,04
8 + - - - - + + + 50,4 50,0 50,2 50,2 0,04
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ПАКЕТ № __17__

1. Обгрунтувати, описати та надати графічно метод випадкового пошуку.

2.  Надати  формулу  розрахунку  кількості  дослідів  повного  факторного
експерименту (ПФЕ) та розробити матрицю для чотирьох факторів.

ПАКЕТ № __18__

1. Обгрунтувати основні принципи наукової праці  (дослідження).

2.  В якості  генеруючого співвідношення дано варіант, в  якому за фактор взято
подвійний змішаний ефект:  Х1 = Х3*Х4. Показати, з якими ефектами будуть змішані
лінійні ефекти.  

ПАКЕТ № __19__

1. Обгрунтувати, описати та надати графічно метод симплексів.
2. Розрахувати інтервали варіювання  факторів (заповнюючи відповідну строчку в

наведеній  таблиці),  використовуючи  значення  верхнього  та  нижнього  рівнів
факторів.

Найменування факторів Z1 Z2 Z3 Z4

Основний рівень, 0……………............. 20 170 270 7,5
Інтервал варіювання, Δz……..............

Верхній рівень, +1……………................ 25 180 300 9,0
Нижній рівень, -1……………................ 15 160 240 6,0

ПАКЕТ № __20__
1. Дати  оцінку  та  перерахувати  наукові  методи,  що  використовуються  на

емпіричному та теоретичному рівнях дослідження.

2.  Розрахувати  середнє  значення  L сум  рангів  за  всіма  факторами  окремо  за
методом  експертних  оцінок  (рангової  кореляції)  впливу   десяти  досліджуваних  факторів  на
прикладі анкети (таблиці) опитування трьох експертів:

Екс-
перти

Фактори
X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10

1 1 4,5 2 4,5 3 7,5 6 9 7,5 10
2 2,5 1 2,5 4,5 4,5 8 9 6,5 10 6,5
3 2 1 4,5 4,5 4,5 4,5 8 8 8 10

ПАКЕТ № __21__

1.  Обгрунтувати  постановку  задачі  дослідження,  вибору  мети  та  предмету
дослідження.

2.  В якості  генеруючого співвідношення дано варіант, в  якому за фактор взято
подвійний змішаний ефект:  Х1 = Х2*Х3. Показати, з якими ефектами будуть змішані
лінійні ефекти.  
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ПАКЕТ № __22_

1. Обгрунтувати, описати та надати графічно метод градієнта.

2.  Надати  формулу  розрахунку  кількості  дослідів  повного  факторного
експерименту (ПФЕ) та розробити матрицю для трьох факторів.

ПАКЕТ № __23__

1.  Обґрунтувати  та  надати  типовий  план  огляду  літератури  і  критерії
самоперевірки правильності лературного огляду.

2.  В якості  генеруючого співвідношення дано варіант, в  якому за фактор взято
подвійний змішаний ефект:  Х4 = Х2*Х3. Показати, з якими ефектами будуть змішані
лінійні ефекти.  

ПАКЕТ № __24__

1.  Обґрунтувати  та  надати  типовий  план  огляду  літератури  і  критерії
самоперевірки правильності лературного огляду.

2.  В якості  генеруючого співвідношення дано варіант, в  якому за фактор взято
подвійний змішаний ефект:  Х4 = Х2*Х3. Показати, з якими ефектами будуть змішані
лінійні ефекти.  

ПАКЕТ № __25__

1. Проаналізувати та навести основні терміни та поняття регресійного аналізу.

2.  Обґрунтувати використання  формули та  визначити  величини  кодованих
факторів Х1 та Х2 у відповідності зі значеннями Z1min=20 0C, Z1max=40 0C, Z2min=10 атм,
Z2 max =25 атм. 
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