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ВСТУП 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Загальна методика 

експериментальних досліджень та обробка експериментальних даних»  складена 

відповідно до освітньо-професійної програми «Автомобілі та автомобільне 

господарство» підготовки магістра зі спеціальності 274 «Автомобільний транспорт». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є засвоєння загальних методів 

експериментальних досліджень, їх планування, проведення та обробки 

експериментальних даних.  

Міждисциплінарні зв’язки: на початок вивчення дисципліни студент має 

володіти знаннями з наступних дисциплін: вища математика, технічна механіка, 

фізика, деталі машин, конструкція транспортних засобів, теорія автомобіля, робочі 

процеси автомобілів і тракторів.  

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

Змістовий модуль 1.   Загальна методика експериментальних досліджень. 

Змістовий модуль 2.  Обробка експериментальних даних. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою дисципліни «Загальна методика експериментальних досліджень та 

обробка експериментальних даних» є отримання студентами основ знань та вмінь 

проведення експериментальних досліджень та обробки експериментальних даних. 

1.2. Основним завданням вивчення дисципліни «Загальна методика 

експериментальних досліджень та обробка експериментальних даних» є опанування 

студентами загальних методів експериментальних досліджень, набуття навичок 

щодо проведення експериментальних досліджень та обробки експериментальних 

даних. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

– знати методологію експериментальних досліджень; планування та 

організацію проведення експериментів; основні характеристики засобів вимірювань 

та їх використання для проведення експериментів; методи обробки результатів 
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вимірювань; визначення похибок вимірювань та методи математичного опису 

характеристик, отриманих експериментально; 

– уміти розробляти план виконання науково-дослідної роботи;  проводити 

підбір засобів вимірювань; розробляти методики експериментальних досліджень;  

проводити експерименти; обробляти результати експериментів з оцінюванням 

похибок; математично описувати характеристики, що отримані експериментально. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 150 години / 5 кредитів ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1.   Загальна методика експериментальних досліджень. 

Тема 1. Методологія науки та роль експериментальних досліджень у науковому 

процесі.  

Експеримент, як складова частина наукових досліджень Класифікація, типи і 

завдання експерименту Натурний експеримент і фізичне моделювання 

Тема 2. Основи планування експериментальних досліджень. 

Формулювання мети та задач експерименту, визначення умов проведення 

експерименту,  розробка методики,  робочого плану, підготовка засобів вимірювань, 

забезпечення проведення експерименту необхідними матеріалами та персоналом. 

Тема 3. Засоби вимірювань.  

Загальні поняття про засоби вимірювань. Автоматизовані системи для 

експериментальних досліджень та їх структура, технічне, програмне та методичне 

забезпечення. Вимірювальні перетворювачі. Характеристики вимірювальних 

перетворювачів. Перетворювачі  неелектричних величин. 

Змістовий модуль 2.  Обробка експериментальних даних. 

Тема 4. Похибки вимірювань. 

Причини похибок вимірювань. Типи похибок вимірювань. Похибки засобів 

вимірювань. Властивості випадкових похибок. Оцінка точності вимірювань. 

Поняття довірчого інтервалу та довірчої імовірності. Складання похибок. 

Тема 5. Математичний опис характеристик, отриманих експериментально. 
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Методи графічного зображення результатів вимірювань. Підбор емпіричних 

формул. Метод найменших квадратів. Лінеаризація кривих заміною лінійних 

координат функціональними координатами. 

 

3. Рекомендована література 

1. Беляев В. М. и др. Автомобили: Испытания: учеб. пособие для вузов / под 

ред. А. И. Гришкевича, М. С. Высоцкого. Минск: Выш. шк., 1991. 187 с. 

2. Білущак Г.І., Чабанюк Я. М. Теорія ймовірностей і математична статистика. 

Практикум. Львів: 2001. 18 с.  

3. Грушко И. М., Сиденко В. М., Грушко И. М. Основы научных исследований. 

Харьков: Вища школа. Изд-во при Харьк. ун-те, 1983. 224 с. 

4. Засименко В. М. Основи теорії планування експерименту: навч. посіб. для 

студ. Львів: Держ. ун-т «Львів. політехніка». 2000. 204 c.  

5. Ковальчук В. В.,  Моісєєв Л. М.  Основи    наукових  досліджень: навч. посіб.   

К.: Професіонал, 2004. 208 с. 

6. Кухарчук В. В. та ін. Метрологія та вимірювальна техніка. Вінниця: 

УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2004. 252 с.  

7. Любич О. Й., Будник А. Ф. Експериментальне забезпечення наукових 

досліджень: навч. посіб. Суми:  Вид-во СумДУ, 2009. 186 с. 

8. Рузавин Г. И. Методология научного исследования: учеб. пособ. для вузов. 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999. 

9. Тимошенко Г. М., Зима И. Ф. Теория инженерого эксперимента. К.: УМКВО, 

1991. 155 с. 

10. Шейко В. М., Кушнаренко Н. М. Організація та методика науково-

дослідницької діяльності: підручник. К.: Знання, 2002. 295с. 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання – залік. 

5. Засоби діагностики успішності навчання: для поточного контролю –  

письмові контрольні роботи за кожним змістовим модулем, захист практичних 

робіт, підсумковий залік. 


