
Інформаційна довідка 

 
1. Вид і назва: навчальна дисципліна «Експериментальні методи дослідження і 

математична обробка результатів експериментів в галузі будівництва та цивільної інженерії» 

 

2. Код:  

 

3. Тип: нормативна 

 

4. Рівень: доктор філософії 

 

5. Семестр, в якому викладається: 4 

 

6. Кількість кредитів ЄКТС: 10,0 

 

7. Лектор (викладач): Шмуклер В.С. 

 

8. Результати навчання: знати основні види експериментів в галузі будівельних 

конструкцій, користуватися методами їх проведення, володіти основами побудови 

автоматизованих систем наукових досліджень (АСНД), освоїти навики впровадження 

результатів досліджень в будівельне виробництво. 

 

9. Дисципліни, на які спирається: організація та математичне планування 

експерименту, основи наукових досліджень, математичне моделювання при розрахунках та 

дослідженнях будівельних конструкцій, методи подібності та розмірності в механіки, 

механіка суцільного середовища. 

10. Зміст: 

ЗМ 1. Експериментальні методи дослідження будівельних конструкцій. 

ЗМ 2. Методи статистичної обробки результатів експериментів. 

 

11.  Форми та методи навчання: 

Теоретичні, розрахункові і практичні положення дисципліни вивчаються аспірантами в 

процесі роботи над лекційним курсом, самостійної роботи з науково-методичною та 

навчальною літературою, періодичними виданнями, матеріалами конференцій.  

.  

12. Мова навчання: українська  

 

 

 

 

 

 

 

 



Information reference 

 

1. Type and title: training course " Experimental methods of research and mathematical 

processing of experimental results in the field of construction and civil engineering " 

 

2. Code:  

 

3. Type: normative 

 

4. Level: doctor of philosophy 

 

5. Semester when the discipline is delivered: 4 

 

6. Number of ECTS credits allocated: 10,0 

 

7. Name of lecturer(s): Shmukler V.S. 

 

8. Learning outcomes: 

to know the basic types of experiments in the field of building structures, to use the methods of their 

implementation, to have the basics of building automated systems of scientific research (ASND), to 

master the skills of the implementation of research results in construction production. 

 

9. Disciplines are based on: he organization and mathematical planning of the experiment, the 

basis of scientific research, mathematical modeling in calculations and studies of building 

structures, methods of similarity and dimensionality in mechanics, mechanics of continuous 

medium. 

 

10. Contents: 

CM 1. Experimental methods of research of building constructions. 

CM 2. Methods of statistical processing of experimental results. 

 

11. Teaching forms and methods: 

Theoretical, computational and practical provisions of discipline are studied by postgraduate 

students in the course of work on the lecture course, independent work with scientific methodical 

and educational literature, periodicals, materials of conferences 

 

12. Language of instruction: Ukrainian  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информационная справка 

 

1. Тип и название: учебная дисциплина «Экспериментальные методы исследования и 

математическая обработка результатов экспериментов в области строительства и 

гражданской инженерии» 

 

2. Код: 

 

3. Тип: нормативная 

 

4. Уровень: доктор философии 

 

5. Семестр, в котором преподаётся: 4 

 

6. Количество кредитов ЕКТС: 10,0 

 

7. Лектор (преподаватель): Шмуклер В.С. 

 

8. Результаты обучения: знать основные виды экспериментов в области строительных 

конструкций, пользоваться методами их проведения, владеть основами построения 

автоматизированных систем научных исследований (АСНИ), освоить навыки внедрения 

результатов исследований в строительное производство. 

 

9. Дисциплины, на которые опираются: организация и математическое планирование 

эксперимента, основы научных исследований, математическое моделирование при расчетах 

и исследованиях строительных конструкций, методы сходства и размерности в механике, 

механика сплошной среды. 

 

10. Содержание: 

СМ 1. Экспериментальные методы исследования строительных конструкций.  

СМ 2. Методы статистической обработки результатов экспериментов. 

 

11. Формы и методы обучения: теоретические, расчетные и практические положения 

дисциплины изучаются аспирантами в процессе работы над лекционным курсом, 

самостоятельной работы с научно-методической и учебной литературой, периодическими 

изданиями, материалами конференций. 

 

12. Язык обучения: украинский  


