
Модульна контрольна робота № 1 

з дисципліни “Методологія наукових досліджень” 

 

Виконав(ла): студент(ка) гр. ___-____  _________________________________ 
Варіант № 1 

 

1. Експеримент, вході якого експериментатор виявляє свою присутність, має назву 

А) повторюваний Б) неповторюваний 

В) активний Г) пасивний 

2. Обладнання для проведення експерименту поділяється на 

А) вимірювальну систему Б) вимірювальні прилади 

В) випробувальну апаратуру Г) зразок для випробувань 

3. Набір інструкцій щодо проведення експерименту має назву 

А) план експерименту Б) порядок проведення експерименту 

В) перелік реплікації Г) план послідовності досліджень 

4. Фіксована величина відхилення відліків приладів відносно відомого або каліброваного значення 

має назву 

А) невизначеність величини Б) невизначеність приладу 

В) випадкова похибка вимірювання Г) систематична похибка приладу 

5. Прилади, що використовуються в дослідженнях повинні відповідати наступним вимогам: 

А) великий внутрішній імпеданс Б) лінійна статична характеристика 

В) сумісний інтерфейс Г) лінійна динамічна характеристика 

6. Однофакторні експерименти (вказати всі правильні варіанти) 

А) використовуються для побудови залежності 

одної змінної від декількох 

Б) використовуються для побудови залежності 

одної змінної від іншої 

В) бувають відтворювані й не відтворювані Г) використовують послідовний та випадковий 

плани експерименту 

7. Експеримент, у якому знімаються залежність одної змінної від двох незалежних, кожна з яких 

приймає значення на 5 рівнях, якщо він включає 25 досліджень, називається 

А) класичний Б) багатофакторний 

В) обмежений Г) повний 

8. Якщо в ході експерименту отримані точки залежності, які підозрюються в помилковості, їх 

можна видалити, якщо 

А) вони хибні за статистичним критерієм Б) вони лежать не ближче ніж 33% до краю 

В) на графіку загалом більше 4 точок Г) на графіку загалом більше 5 точок 

9. Для оцінки значимості цілочисельних даних можуть використовуватись критерії 

А) Пірсона Б) Стьюдента 

В) Фішера Г) Пуассона 

10. До математичних методів аналізу результатів експериментів відносяться 

А) інтерполяція Б) метод групування 

В) диференціювання Г) інтегрування 

 



Модульна контрольна робота № 1 

з дисципліни “Методологія наукових досліджень” 

 

Виконав(ла): студент(ка) гр. ___-____  _________________________________ 
Варіант № 2 

 

1. Експеримент, який може проводитися із забезпеченням тих самих умов декілька разів, має назву 

А) повторюваний Б) неповторюваний 

В) активний Г) пасивний 

2. Сукупність засобів та приладів, які необхідні для проведення експерименту називається 

А) вимірювальна система Б) вимірювальні прилади 

В) випробувальна апаратура Г) зразок для випробувань 

3. Реплікацією називається 

А) повторення експерименту в одних і тих 

самих умовах 

Б) циклічний повтор одних і тих самих умов 

експерименту 

В) повернення до попередніх умов проведення 

експерименту 

Г) послідовність умов експерименту, в яких 

перша і остання точка співпадають 

4. Помилка вимірювання в ході експерименту може бути виражена 

А) у одиницях вимірювання приладу Б) у відсотках 

В) у відносних одиницях Г) у кількості значущих цифр 

5. Головна вимога до інтервалів варіювання незалежної змінної в ході експерименту полягає в 

тому, що ці інтервали 

А) повинні максимально охоплювати можливий 

діапазон зміни 

Б) повинні максимально докладно описувати 

характер нелінійної залежності 

В) повинні мати рівні відстані між значеннями 

незалежної змінної 

Г) повинні в будь-якій частині 

експериментальної залежності забезпечувати 

однакову точність 

6. Послідовний план проведення експерименту слід використовувати у випадках, коли 

А) природні фактори демонструють тенденцію 

до зміни в ході експерименту 

Б) при побудові залежності важлива 

послідовність відліків 

В) експеримент не відтворюваний Г) вартість експерименту завелика 

7. Щоб класичний багатофакторний експеримент був збалансованим, необхідно 

А) щоб крок зміни незалежних змінних був 

постійним 

Б) кількість вимірювань на кожному з рівнів 

повинна бути однакова 

В) кількість рівнів по всіх змінних повинна бути 

однаковою 

Г) кількість вимірювань на початку та в кінці 

залежності повинна бути однакова 

8. Екстраполяція відноситься до методів саме такого аналізу результатів експериментів 

А) графічного Б) статистичного 

В) математичного Г) логічного 

9. Дисперсійний аналіз передбачає використання критерію 

А) Пірсона Б) Стьюдента 

В) Фішера Г) Пуассона 

10. Метод групування має наступні недоліки 

А) він є приблизним Б) він вимагає однакових відстаней між даними 

В) він відкидає третину точок залежності Г) він потребує безпомилковості даних 



Модульна контрольна робота № 1 

з дисципліни “Методологія наукових досліджень” 

 

Виконав(ла): студент(ка) гр. ___-____  _________________________________ 
Варіант № 3 

 

1. Реакцію об’єкту, що досліджується в експерименті визначають (вказати всі вірні відповіді) 

А) вплив експериментатора Б) вплив навколишнього середовища 

В) вплив часу Г) шум (поміхи) 

2. Засоби, що сприймають, рахують, враховують, вимірюють, спостерігають, записують, 

зберігають, корегують та відтворюють технічні параметри, мають назву  

А) вимірювальна система Б) вимірювальні прилади 

В) випробувальна апаратура Г) експериментальне обладнання 

3. Якщо якась фізична величина має вплив на результати експерименту, але її зміну неможливо 

контролювати, вона має назву 

А) незалежної змінної Б) залежної змінної 

В) зовнішньої змінної Г) неконтрольованої змінної 

4. До оброблених даних як результатів експерименту можна віднести 

А) криву залежності Б) формулу залежності 

В) таблицю значень Г) словесне формулювання залежності 

5. Дублювання приборів, що використовуються в ході експерименту дозволяє зменшити вплив 

А) систематичної помилки Б) випадкової помилки 

В) невизначеності Г) інструментальної помилки 

6. Рендомізований план експерименту, що визначає залежність однієї змінної при варіації трьох 

незалежних змінних має назву 

А) грецький квадрат Б) латинський квадрат 

В) греко-латинський квадрат Г) греко-римський квадрат 

7. До методів логічної перевірки результатів не відноситься 

А) екстраполяція Б) інтерполяція 

В) рівняння балансу Г) повторні вимірювання 

8. Значимість отриманих експериментальних результатів оцінює 

А) логічний аналіз Б) математичний аналіз 

В) статистичний аналіз Г) графічний аналіз 

9. Головний недолік методу найменших квадратів – це 

А) неможливість оцінити помилку Б) великий обсяг і складність розрахунків 

В) можливість побудови тільки лінійних 

графіків 

Г) суттєва помилковість методу 

10. При використанні інтерполяційного поліному Лагранжа для екстраполяції ймовірність 

помилки зростає пропорційно 

А) відстані від краю графіка Б) кореню відстані від краю графіка 

В) довжині графіка Г) ступеню поліному кривої графіка 

 



Модульна контрольна робота № 1 

з дисципліни “Методологія наукових досліджень” 

 

Виконав(ла): студент(ка) гр. ___-____  _________________________________ 
Варіант № 4 

 

1. Результатом кодування і трансляції питань експериментатора до системи, що досліджується, є 

А) канал передачі даних Б) план експерименту 

В) вимірювальна апаратура Г) необроблені дані 

2. Порядок, в якому в налагодження вимірювальної апаратури вносяться корективи, має назву 

А) план експерименту Б) порядок проведення експерименту 

В) перелік реплікації Г) план послідовності досліджень 

3. Експеримент, в якому вплив зовнішніх змінних на результати виключено і незалежні змінні 

можна контролювати за бажанням дослідника має назву 

А) контрольованого Б) ідеального 

В) активного Г) незалежного 

4. Перший етап підготовки до проведення експерименту – це  

А) побудова плану експерименту Б) визначення інтервалів вимірювань 

В) визначення порядку вимірювань Г) проектування вимірювальної системи 

5. Проектування вимірювальної системи частіше за все пов’язане з компромісом між бажаними 

А) зручністю проведеного експерименту Б) точність експериментальних даних 

В) вартістю проведення експерименту Г) зрозумілістю експериментальних даних 

6. При побудові плану багатофакторного експерименту за класичним планом додаткові виміри 

виконуються 

А) в крайніх точках залежностей Б) в точках різкої зміни залежності 

В) в точках з великою невизначеністю Г) в середніх точках 

7. Рівняння балансу дозволяє досить легко позбутися впливу на результат експериментів 

А) випадкової помилки Б) невизначеності змінних 

В) систематичної помилки Г) шуму в даних 

8. У випадку, коли в ході експерименту було встановлено явище, якого насправді не існує, 

говорять, що має місце саме така помилка 

А) систематична Б) випадкова 

В) першого роду Г) другого роду 

9. В методі Асковіца при побудові прямої графічним методом по n  експериментальним точкам 

отримують 

А) n  точок результуючої прямої Б) 1n  точок результуючої прямої 

В) 1 точку результуючої прямої Г) 2 точки результуючої прямої 

10. Адекватність моделі при математичному аналізі результатів експерименту перевіряється за не 

перевищенням 5% рівня 

А) середньоквадратичної похибки результатів Б) середньозваженої похибки результатів 

В) максимальної похибки результатів Г) дисперсії похибки результатів 

 



Модульна контрольна робота № 2 

з дисципліни “Методологія наукових досліджень” 

 

Виконав(ла): студент(ка) гр. ___-____  _________________________________ 
 

Варіант № 1 

 

1. Під час роботи над дисертацією складають декілька планів, однак серед них немає 

А) стратегічного Б) тактичного 

В) оперативного Г) перспективного 

2. При виборі теми дисертаційної роботи слід виходити з наступних міркувань 

А) обирати проблемну тему, в якій мало що 

зроблено на даний момент 

Б) обирати відому тему, по якій існує велика 

кількість робіт і винаходів 

В) обирати проблему, за якою вже є певні 

напрацювання 

Г) обирати проблему, яка потребує негайного 

вирішення 

3. Критичний термін давності публікації, який не дозволяє її зарахувати як “останні” або 

“найновіші” за темою досліджень становить 

А) 1 рік Б) 3 роки 

В) 5 років Г) 10 років 

4. В розділі “Апробація результатів роботи”, дисертант повинен зазначити 

А) де використовуються результати роботи Б) перелік публікацій по темі роботи 

В) перелік виступів на конференціях Г) перелік авторських свідоцтв і патентів 

5. Рекомендований обсяг переліку бібліографічних посилань у дисертації 

А) 100-150 джерел Б) від 150 джерел 

В) по 1 джерелу на сторінку Г) по 10 джерел на розділ 

6. До обов’язкових розділів вступу дисертації не відноситься 

А) об’єкт дослідження Б) предмет дослідження 

В) ідея роботи Г) мета роботи 

7. При виборі офіційних опонентів дисертаційної роботи діють наступні обмеження (вказати всі 

вірні відповіді) 

А) не більше 1 члена вченої ради Б) не більше 1 доктора наук 

В) не можуть бути співавторами публікацій Г) працюють в різних організаціях 

8. Пошукач повинен надати у вчену раду серед інших документів (вказати всі вірні відповіді) 

А) особовий листок обліку кадрів Б) диплом про вищу освіту 

В) копії публікацій та авторських свідоцтв Г) рецензії офіційних опонентів 

9. В ході виступу на засіданні вченої ради по захисту дисертацій науковий керівник пошукача має 

право  

А) доповнити і деталізувати доповідь пошукача Б) розкрити наукову цінність дисертації 

В) дати особистісну характеристику пошукачеві Г) відповісти на питання членів вченої ради 

10. Засідання вченої ради по захисту дисертацій фіксується у вигляді 

А) стенограми засідання Б) фонограми засідання 

В) відеозапису засідання Г) шифрограми засідання 

 



Модульна контрольна робота № 2 

з дисципліни “Методологія наукових досліджень” 

 

Виконав(ла): студент(ка) гр. ___-____  _________________________________ 
 

Варіант № 2 

 

1. Оперативний план роботи пошукача над дисертацією охоплює термін 

А) 5 – 10 днів Б) 5 - 10 тижнів  

В) семестр Г) навчальний рік 

2. До назви теми дисертації існують наступні вимоги (вказати всі вірні відповіді) 

А) вона повинна складатися з одного речення Б) вона повинна відображати зміст роботи 

В) вона повинна бути не довша ніж 3 рядки Г) вона повинна відповідати паспорту 

спеціальності 

3. Вченою радою не зараховуються до переліку публікацій статті,  

А) що мають менше трьох посилань Б) опубліковані в одному й тому ж виданні 

В) опубліковані в одному й тому ж місті Г) написані в співавторстві 

4. “Область наукових пошуків, в межах якої виявлена існуюча проблема, дослідженню якої 

присвячена робота” – це визначення 

А) напрямку досліджень Б) об’єкту досліджень 

В) предмету досліджень Г) галузі досліджень 

5. Назва монографії у переліку бібліографічних посилань ставиться перед прізвищами авторів у 

тому випадку, коли  

А) цих авторів 4 або більше Б) цих авторів більше 4 

В) цих авторів 3 та більше Г) цих авторів важко визначити 

6. Перелік умовних скорочень використовується в дисертаціях в тих випадках, коли одночасно 

А) використано відомі позначення у новому 

сенсі чи якості 

Б) в тексті зустрічається не менш як 20 

скорочень і абревіатур 

В) скорочення використовуються в тексті не 

менш як тричі 

Г) використовуються маловідомі скорочення і 

абревіатури 

7. Експертна комісія, що розглядає дисертаційні роботи, повинна зробити висновок щодо 

наступних характеристик роботи: 

А) наукове значення Б) наукова новизна 

В) практичне значення Г) актуальність 

8. На виступ з доповіддю на попередньому і офіційному захисті дисертації пошукачеві надається 

час 

А) до 20 хвилин Б) не менш як 20 хвилин 

В) від 20 до 30 хвилин Г) не менше 30 хвилин 

9. Останнім в ході захисту дисертаційної роботи має слово 

А) голова вченої ради Б) секретар вченої ради 

В) науковий керівник пошукача Г) пошукач 

10. Перелічите, будь ласка, усі умови, що дозволяють відсутність офіційного опоненту на захисті 

дисертаційної роботи 

А) інший опонент присутній Б) опонент не є членом вченої ради 

В) його відгук позитивний Г) існує поважна причина відсутності 



Модульна контрольна робота № 2 

з дисципліни “Методологія наукових досліджень” 

 

Виконав(ла): студент(ка) гр. ___-____  _________________________________ 
 

Варіант № 3 

 

1. Серед методичних прийомів викладення наукових матеріалів відсутній 

А) послідовний Б) паралельний 

В) вибірковий Г) цілісний 

2. Мінімальна кількість розділів у дисертації з технічних наук становить 

А) 1 Б) 2 

В) 3 Г) 4 

3. Обов’язковими елементами наукової статті є (вказати всі вірні відповіді) 

А) Постановка наукової проблеми Б) Формулювання цілі 

В) Опис експериментів Г) Висновки 

4. Серед посилань у публікації у фаховому виданні, в якій відображуються основні результати 

дослідження, обов’язково мають бути посилання 

А) на інші дисертації Б) на автореферати дисертацій 

В) на іноземні публікації Г) на фундаментальні монографії та підручники 

5. При формулюванні наукової новизни результатів дисертаційної роботи не слід використовувати 

формулювання 

А) визначено ефект... Б) доведено залежність між... 

В) знайдено новий закон... Г) розроблена нова система... 

6. Титульний аркуш дисертації повинен містити (вказати всі вірні відповіді) 

А) УДК дисертаційної роботи Б) шифр і назву спеціальності 

В) дату захисту дисертації Г) особистий підпис автора 

7. Позитивний висновок про прийняття дисертації до захисту приймається за виконання умов: 

А) мається позитивний висновок наукового 

керівника 

Б) основні результати роботи відображені в 

публікаціях 

В) її зміст відповідає паспорту спеціальності Г) дисертант закінчив аспірантуру 

8. Рецензії на автореферат дисертації повинні надаватися для ознайомлення дисертанту не менш 

ніж 

А) за 10 годин до захисту Б) за 2 доби до захисту 

В) за 10 днів до захисту Г) за 2 тижні до захисту 

9. Вчена рада присуджує дисертанту вчений ступінь, якщо за це проголосували як мінімум 

А) половина членів вченої ради Б) половина від присутніх членів вченої ради 

В) 2/3 від присутніх членів вченої ради Г) 3/4 від присутніх членів вченої ради 

10. Для легітимності засідання вченої ради по захисту дисертацій на ньому мають бути присутні  

А) голова і секретар вченої ради Б) всі професори – члени вченої ради 

В) не менш як 2/3 складу вченої ради Г) не менш як ¾ складу вченої ради 



Модульна контрольна робота № 2 

з дисципліни “Методологія наукових досліджень” 

 

Виконав(ла): студент(ка) гр. ___-____  _________________________________ 
 

Варіант № 4 

 

1. До початку проведення експериментів необхідно визначити і сформулювати наступні елементи 

дослідження (вказати всі вірні відповіді) 

А) наукову проблему Б) мету дослідження 

В) наукову новизну Г) наукові задачі 

2. Пункти плану дисертації, які відповідають змістовним розділам, пунктам та підпунктам не 

можуть бути 

А) з одного слова Б) з одного речення 

В) з одного рядку Г) з двох речень 

3. Кількість публікацій пошукача наукового ступеня при поданні ним дисертації до вченої ради 

повинна становити 

А) не менше двох Б) не менше трьох 

В) не менше п’яти Г) не менше восьми 

4. Рекомендована кількість посилань у науковій публікації у фаховому виданні, в якій 

відображуються основні результати дослідження, становить 

А) 1 – 2 Б) 3 – 5  

В) 5 – 8 Г) 8 – 10 

5. До обов’язкових розділів вступу дисертації не відноситься 

А) практична значимість результатів роботи Б) наука новизна результатів роботи 

В) наукова цінність роботи Г) наукові положення роботи 

6. Захист дисертаційної роботи може бути призначений 

А) не пізніше ніж через місяць після 

повідомлення 

Б) не раніше ніж через місяць після 

повідомлення 

В) не раніше виготовлення автореферату Г) не пізніше місяця після попереднього захисту 

7. Серед документів, які подає дисертант до вченої ради разом із заявою, не може бути 

А) автореферату дисертації Б) відгуків офіційних опонентів 

В) висновку організації, де виконана робота Г) відгуку наукового керівника 

8. Для проходження експертизи вченої ради, дисертант повинен подати (вказати всі вірні варіанти) 

А) заяву на ім’я ректора організації Б) 3 примірники дисертації 

В) 5 примірників автореферату Г) 7 примірників наукових публікацій 

9. Вища атестаційна комісія розглядає матеріали захисту дисертації та приймає рішення про 

присвоєння чи не присвоєння вченого ступеня протягом 

А) трьох місяців Б) одного місяця 

В) трьох тижнів Г) одного тижня 

10. В ході захисту дисертаційної роботи можуть взяти слово 

А) тільки члени вченої ради Б) тільки доповідач та члени вченої ради 

В) тільки доповідач, члени вченої ради та 

офіційні опоненти 

Г) будь-хто з присутніх 

 


