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Програма навчальної дисципліни 

1. Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання 

Дисципліна «Наукова робота за темою магістерської дисертації-3. Науково-дослідна робота за 
темою магістерської дисертації» входить до циклу загальної підготовки і є третьою 
частиною навчальної дисципліни Наукова робота за темою магістерської дисертації.  В цій 
частині основна увага приділяється роботі з результатами експериментальних досліджень та 
їх апробації в публікаціях та виступах на конференціях. 
Основна мета полягає в навчанні студентів плануванню експериментальних досліджень, 
обробці та підготовці результатів до публікації. 

Предмет дисципліни – навчання студентів плануванню наукової роботи, аналізу та 
узагальненю результатів досліджень.   
Програмні результати навчання. 

- Знання фундаментальних теорій про будову матерії, фізичні процеси і явища, на яких 
ґрунтується функціонування пристроїв мiкро- та наносистемної і електронної техніки. 

- Знання передових та перспективних технологій виробництва матеріалів електроніки, 
мікро- та наносистемної техніки. 



- Знання перспективних підходів щодо організації, планування, керування та контролю 
робіт з проведення досліджень, розроблення, обладнання мікро- та наносистемної 
техніки. 

- Знання з основ організації науково-дослідної та педагогічної діяльності. 
- Знання сучасних методів досліджень у предметній області. 
- Знання методів і технології проектування, моделювання та конструювання приладів та 

систем мікро-та наносистемної техніки. 
- Самостійно добирати напрямки досліджень, аналізувати узагальнювати науково-

технічну інформацію та за необхідності організовувати роботу наукового колективу з 
пошуку та обробки науково-технічної інформації. 

- З урахуванням передових підходів оптимізувати наукову і виробничу діяльність як 
окремих осіб так і колективів. 

- Використовувати інформаційні технології та ресурси загального та спеціального 
призначення та користуватися нормативно-правовими документами. 

- Планувати та організовувати науково-дослідну та виробничу діяльність окремих осіб 
та наукових і виробничих колективів. 

- Вибирати оптимальні рішення при створенні продукції з урахуванням вимог якості, 
надійності й вартості, а також термінів виконання, безпеки життєдіяльності та 
екологічної чистоти виробництва. 

- Застосовувати знання і розуміння для ідентифікації, формулювання і вирішення 
технічних задач мікро- та наносистемної техніки, використовуючи відомі методи. 

- Моделювати процеси в мікроелектронних приладах та системах, аналізувати 
отриманні данні, та на їх основі прогнозувати параметри новітніх приладів та систем 
мікро- та наносистемної техніки 

 

2. Пререквізити та постреквізити дисципліни (місце в структурно-логічній схемі навчання за 
відповідною освітньою програмою) 

Навчальна дисципліна узагальнює знання і практичний досвід набуті студентами при вивченні 
попередніх навчальних курсів, в тому числі навчальної дисципліни «Наукова робота за темою 
магістерської дисертації-1,2. Основи наукових досліджень».  

Для успішного засвоєння дисципліни необхідний базовий рівень володіння англійською мовою не 
нижче А2. 

Даному кредитному модулю передують навчальні дисципліни:  

- Проектування напівпровідникових приладів та інтегральних мікросхем; 
- Моделювання технологій напівпровідникових матеріалів, приладів та інтегральних 

мікросхем;  
- Наноматеріали та нанотехнології;  
- Фізичні основи надійності; 
-  Інтегральна оптика; 
-  Системи обробки та перетворення сигналів;  
- Проектування та конструювання інформаційнихсистем.  

У свою чергу, навчальна дисципліна «Науково-дослідна робота за темою дисертації-2» 
забезпечує виконання магістерської дисертації. 

3. Зміст навчальної дисципліни  

1. Експериментальний аналіз випадкових величин 
2. Повний та дробовий факторні експерименти 
3. Метод випадкового балансу 
4. Дисперсійний аналіз 



4. Навчальні матеріали та ресурси 

Базова література 

1. Ковальчук В.В. Основи наукових досліджень: навч. посібник / М-во освіти і науки України під 
наук. ред. В.О. Дроздова. – К.: Порофесіонал, 2007.  

2. КрушельницькаО.В. Методологія та організація наукових досліджень: Навчальний посібник. – 
К.: Кондор, 2006. – 206 с.  

3. Шейко В. М., КушнаренкоН.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: 
Підручник. - 2-гевид., перероб. ідоп. - К., 2002. - 295 с.  

4. Цехмістрова Г.С. Основи наукових досліджень: навч. посіб.- Київ; В.Д “Слово”, 2003. – 240 с 

5. Пілюшенко В.Л. та ін. Наукове дослідження: Організація, методологія, 
інформаційнезабеспечення: Навч. посібникдлястуд. вищ. навч. закладів. – К.: Лібра, 2004. 

6. Мотигін В.В., Павлов С.М. Планування експерименту в інженерних дослідженнях 
(лабораторний практикум). Навчальний посібник. - Вінниця:  ВДТУ, 2001,-82 с. 

Додаткова література: 

1. Pollock, T. G., & Bono, J. E. (2013). From the editors: Being scheherazade: The importance of 
storytelling in academic writing. Academy of Management Journal, 56(3), 629-634. 
https://doi.org/10.5465/amj.2013.4003 

2. Colquitt Jason A. (2013), Crafting References in AMJ Submissions 
https://journals.aom.org/doi/abs/10.5465/amj.2013.4005?journalCode=amj 

3. Розроблення стартап-проекту [Електронний ресурс] : Методичні рекомендації до 
виконання розділу магістерських дисертацій для студентів інженерних спеціальностей / 
За заг. ред. О.А. Гавриша. – Київ : НТУУ «КПІ», 2016. – 28 с. 

5. Самостійна робота студента 

1. Елементи теорії імовірності (2 тижні) 
2. Побудова матриці планування (2 тижні) 
3. Побудова матриці планування (2 тижні) 
4. Побудова діаграм розсіювання (2 тижні) 
5. Послідовне виділення істотних змінних (2 тижні) 
6. Обчислення оцінок коефіцієнтів та статистична оцінка результатів (2 тижні) 
7. Ідея дисперсійного аналізу (2 тижні) 

Політика та контроль 

6. Методика опанування навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

1. Практичне заняття 1 Експериментальний аналіз одновимірної сукупності  
2. Практичне заняття 2 Експериментальний аналіз двовимірної сукупності 
3. Практичне заняття 3 Повний факторний експеримент 
4. Практичне заняття 4 Дробовий факторний експеримент 
5. Практичне заняття 5 Метод випадкового балансу 
6. Практичне заняття 6 Однофакторний дисперсійний аналіз. 
7. Практичне заняття 7 Двофакторний дисперсійний аналіз 
8. Залік 

7. Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

 Відвідування практичних занять є не обов’язковим за умови вчасного виконання 
самостійної роботи; 



 Самостійні роботи здаються особисто в друкованому вигляді або в електронному 
вигляді через Google-Classroom в форматі PDF. Роботи здані в іншому вигляді не 
приймаються та не зараховуються.  

 Самостійні роботи приймаються протягом 14 днів після видачі завдання. Роботи здані з 
запізненням не приймаються та не зараховуються.  

8. Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання (РСО) 

Поточний контроль: виконання 7 самостійних завдань (15 балів кожне) 
1. Експериментальний аналіз одновимірної сукупності  
2. Експериментальний аналіз двовимірної сукупності 
3. Повний факторний експеримент 
4. Дробовий факторний експеримент 
5. Метод випадкового балансу 
6. Однофакторний дисперсійний аналіз. 
7. Двофакторний дисперсійний аналіз 

 
 

Календарний контроль: провадиться двічі на семестр як моніторинг поточного стану 
виконання вимог силабусу. Умови позитивної атестації на 1 контролі – рейтинг не менше 20 
балів, на 2 контролі – не менше 40 балів  
Семестровий контроль: залік  
Умови допуску до семестрового контролю: семестровий рейтинг більше 40 балів. 
Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою:  

Кількість балів Оцінка 
100-95 Відмінно 
94-85 Дуже добре 
84-75 Добре 
74-65 Задовільно 
64-60 Достатньо 

Менше 60 Незадовільно 
Не виконані умови допуску Не допущено 

 

Робочу програму навчальної дисципліни (силабус): 

Складено доцент, к.т.н., Обухова Тетяна Юріївна 

Ухвалено кафедрою мікроелектроніки (протокол № 19 від 15.06.2022) 

Погоджено Методичною комісією факультету (протокол № 06/22 від 28.06.2022) 

 


