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ВСТУП 

 

Практичні роботи проводять згідно з навчальним планом для закріплення 

студентами знань  і отримання навиків з методів проведення експерименталь-

них досліджень та обробки експериментальних даних.  

Тему досліджень для виконання практичних робіт визначає викладач, або 

вибирає студент і узгоджує з викладачем.  

За результатами вивчення навчальної дисципліни студенти повинні 

знати:  

– методологію експериментальних досліджень;  

планування та організацію проведення експериментів;  

– основні характеристики засобів вимірювань та їх використання для про-

ведення експериментів; методи обробки результатів вимірювань;  

– визначення похибок вимірювань і методи математичного опису харак-

теристик, отриманих експериментально; 

уміти:  

– розробляти план виконання науково-дослідної роботи;   

– обирати засоби вимірювання;  

– розробляти методики експериментальних досліджень;   

– проводити експерименти;  

– обробляти результати експериментів з оцінюванням похибок;  

– математично описувати характеристики, отримані експериментально. 
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ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ РОБІТ 

 

Практична робота № 1 

Тема.  Планування експериментальних досліджень 

Мета: закріплення студентами знань про організацію та планування екс-

периментальних досліджень.  

Короткі теоретичні відомості 

Планування експериментальних досліджень передбачає такі етапи: 

1. Визначення мети та задач  експерименту. Мета експерименту зале-

жить від того, для чого потрібно проводити експеримент, що потрібно експе-

риментально визначити, ураховуючи наявні перевірені дані і методику теорети-

чних досліджень.  

Від цього залежать задачі експериментальних досліджень, які визначають 

суть і послідовність робіт під час проведення експериментів.   

Від чіткого обґрунтування мети та задач залежить обсяг експериментів.  

2. Визначення  умов проведення експерименту. Визначення  умов про-

ведення експерименту залежить від мети та задач.  Вибір умов експерименту 

також залежить від наявності та доступності обладнання, термінів виконання 

робіт, фінансових ресурсів, чисельності та кадрового складу працівників і т. д.). 

На обсяг і трудомісткість експерименту істотно впливає його вид.  

Від виду випробувань також залежить  кількість досліджуваних показни-

ків і параметрів.  

Лабораторний експеримент проводиться в лабораторних умовах з викори-

станням типових приладів, спеціальних моделювальних установок, стендів, об-

ладнання і т. д.  Ці дослідження дозволяють найбільш повно і якісно, з необхід-

ною повторюваністю вивчити вплив одних параметрів на формування характе-

ристик з варіюваннями інших.  

Однак такі експерименти не завжди цілком розкривають реальний  дослі-

джуваний процес, тому виникає потреба в проведені дорожніх випробувань.  



 6 

3. Установлення потрібної точності вимірювань.  Точність одержання 

експериментальних даних істотно залежить від кількості вимірювань – чим  бі-

льше дослідів, тим (за тих самих умов) більша вірогідність результатів. 

За невеликої кількості чинників і відомому законі їхнього розподілу мож-

на заздалегідь розрахувати мінімально необхідну кількість вимірювань, прове-

дення яких дозволить одержати результати з необхідною точністю. 

4. Розробка методик експерименту.  Методика  експериментальних  до-

сліджень значною мірою залежить від вибраних умов проведення експеримен-

тів. Розробку, вибір, визначення методики потрібно здійснювати особливо ре-

тельно, оскільки це визначає цінність експериментів. Спочатку аналізують тео-

ретичні дослідження процесів, що планується вивчити експериментально.  

У методиці докладно описують процес проведення експерименту, скла-

дають послідовність вимірювань і спостережень.  

Після розробки методики визначають обсяг і трудомісткість експеримен-

тальних досліджень, що залежать від грунтовності теоретичних розробок, сту-

пеня точності прийнятих засобів вимірювань. Потім складають перелік необ-

хідних засобів вимірювань, обсяг матеріалів, список виконавців, календарний 

план і кошторис витрат.  

5. Складання робочого плану експерименту.  Після розробки методики 

досліджень складають робочий план, у   якому вказують обсяг експерименталь-

них робіт, методи, техніку, трудомісткість і терміни виконання.  

Робочий план експерименту містить найменування теми дослідження, ро-

бочу гіпотезу, методику експерименту, перелік необхідних матеріалів, прила-

дів, установок, список виконавців експерименту, календарний план робіт і кош-

торис на виконання експерименту. У деяких випадках робочий план може міс-

тити роботи з конструювання і виготовлення приладів, апаратів, пристроїв. Ро-

бочий план експерименту розглядає науковий керівник, його обговорюють у 

науковому колективі і затверджують у встановленому порядку. 

6. Проведення експерименту. Проведення експерименту є найважливі-

шим і найбільш трудомістким етапом. Експериментальні дослідження необхід-


