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3

ВСТУП
Мета викладання навчальної дисципліни

є отримання студентами

теоретичних знань і практичних навичок, що дозволяють експлуатувати
автоматизовані системи експериментальних досліджень різного призначення з
урахуванням вимог до їх надійності.
Завданнями

вивчення

навчальної

дисципліни

«Загальна

методика

експериментальних досліджень та обробка експериментальних даних» є
отримання студентами розуміння методологічних засад організації наукових
досліджень,

методологічних

і

технологічних

засад

проведення

експериментальних досліджень.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:

− загальні відомості про організацію наукових досліджень;
− методологічні та технологічні засади проведення експериментальних
досліджень;

− структуру автоматизованих систем експериментальних досліджень;
−

теоретичні засади експериментальних вимірювань силових і кінематичних

параметрів вузлів та агрегатів автомобілів;

− методи вимірювань, датчики-перетворювачі, вимірювальні прибори;
− неелектричні методи досліджень;
вміти:
− формувати

задачі

досліджень,

складати

програму

та

методологію

проведення досліджень;
− проводити дослідження та аналізувати їх результати, використовуючи
сучасні методи аналізу;
− за результатами аналізу проведених досліджень оформляти наукові роботи.
Види самостійної роботи – самостійна робота студента з літературою та
матеріалами з мережі Internet.
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Самостійна робота студентів забезпечується:

− підручниками;
− періодичними виданнями.
Методичні

вказівки

включають

у

себе

питання,

що

підлягають

самостійному опрацюванню студентами, та посилання на відповідний розділ у
літературі зі списку використаних джерел.
Консультації викладача проводяться згідно з графіком, узгодженим
кафедрою.
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1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ І САМОСТІЙНОЇ
РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНІ
№

Денна форма

Заочна форма

пор.

навчання

навчання

Тема

1

Кільк.

Кільк.

Кільк.

Кільк.

годин

годин

годин

годин

(лекції)

СРС

(лекції)

СРС

3

4

5

6

2

Змістовий модуль 1
1
2
3

4
5
6

Тема 1 Методологія
6
експериментальних досліджень
Тема 2 Основи планування
6
експериментальних досліджень
Тема 3 Аналіз результатів наукових
4
досліджень
Змістовий модуль 2
Тема 1 Упровадження результатів
наукової діяльності
Тема 2 Організація науковопошукових робіт
Усього

20

−

20

2

22

20

2

22

4

20

2

4

20

2

24

100

8

2 ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАННЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО
ОПРАЦЮВАННЯ
Змістовий модуль 1
Тема № 1 Методологія експериментальних досліджень
1.1 Методологія експерименту.
1.2 Розробка плану-програми експерименту.
6

20

22
20
136

1.3 Статистичні методи оцінювання вимірів у експериментальних
дослідженнях.
1.4 Засоби вимірів.
1.5 Методика графічного зображення результатів вимірів.
1.6

Методика підбору емпіричних формул.
Питання для самоперевірки

1. Що називається методологією експерименту?
2. У чому полягає суть лабораторних і виробничих експериментальних
досліджень?
3. Назвати й охарактеризувати етапи методики експерименту.
4. У чому полягає різниця між абсолютними і відносними
вимірюваннями?
5. У чому полягає різниця між систематичною і випадковою похибками?
6. Як вимірюється похибка приладів?
7. Що таке діапазон виміру?
8. Що називається апроксимацією?
Література: [2. с. 93−121], [12, с. 24−75], [10, с. 8−16, 157−210], [8, с. 6−25].
Тема № 2 Основи планування експериментальних досліджень
2.1 Поняття планування експерименту.
2.2 Методи математичного планування експерименту.
2.3 План оптимального експерименту.
2.4 Планування експерименту для описання об’єкта дослідження.
Питання для самоперевірки
1.

У чому суть концепції оптимального використання факторного

простору?
2.

Сформулювати послідовність плану оптимального експерименту.

Література [2, с. 145−160], [3, с. 125−136], [10, с. 157−210], [10, с. 29−33].
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Тема № 3 Аналіз результатів наукових досліджень
3.1. Аналіз теоретичних і експериментальних досліджень, формулювання
висновків і пропозицій.
3.2. Складання звіту про науково-дослідну роботу.
3.3. Підготовка наукових матеріалів до опублікування.
Питання для самоперевірки
1. Назвати критерії порівняння теоретичних і експериментальних
досліджень.
2. Надати порядок складання звіту про науково-дослідну роботу.
3. Надати послідовність підготовки матеріалів наукового дослідження до
публікації.
4. У чому полягає різниця між науковими і навчальними друкованими
роботами.
Література: [2, с. 165−169], [6, с. 55−65], [11, с. 34−35, 41−46].
Змістовий модуль 2
Тема № 1 Упровадження результатів наукової діяльності
1.1 Упровадження наукових робіт у виробництво.
1.2 Оцінювання ефективності впровадження наукових досліджень.
1.3 Розрахунок економічної ефективності наукових досліджень.
1.4 Прогнозування наукових досліджень.
1.5 Організація наукової роботи.
1.6 Управління науковими дослідженнями.
Питання для самоперевірки
1.

Що таке впровадження розробок?

2.

Назвати критерії оцінювання ефективності наукових досліджень.

3.

Як оцінюється ефективність роботи наукового робітника?

4.

Як оцінюється ефективність роботи науково-дослідної групи?

5.

Як оцінюється економічна ефективність науково-дослідних робіт?
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6.

Організація й планування наукових досліджень

Література [2, с. 189−195], [6, с. 121−124], [11, с. 35−40].
Тема № 2 Організація науково-пошукових робіт
4.1 Відкриття, винаходи, раціоналізаторські пропозиції.
4.2 Метод мозкового штурму, метод контрольних питань.
4.3 Алгоритм розв’язання винахідницьких задач.
4.4 Оформлення винаходу.
Питання для самоперевірки
2. Що називається відкриттям, винаходом?
3. У чому полягає суть методу мозкового штурму?
4. У чому полягає суть методу контрольних питань?
5. Назвати основні прийоми усунення протилежностей у розв’язанні
винахідницьких задач.
6. Що входить до складу заявки на патент?
Література [2, с. 172−187].

3 ПИТАННЯ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ
Змістовий модуль 1
1.

Які вам відомі загальнонаукові методи пізнання?

2.

Охарактеризуйте методи аналізу та синтезу.

3.

Охарактеризуйте методи індукції та дедукції.

4.

Охарактеризуйте методи аналогії та моделювання.

5.

Як можна класифікувати методи наукового дослідження?

6.

Поясніть взаємодію теоретичного та емпіричного рівнів дослідження

із загальнонауковою та конкретно науковою методологіями.
7.

Поясніть залежність теоретичного та практичного рівнів дослідження.
9

8.

Що входить до інструментарію теоретичного рівня дослідження?

9.

Охарактеризуйте методи емпіричного рівня дослідження.

10. Які методи відносяться до емпіричних методів дослідження?
11. Чим відрізняються дані спостережень від емпіричних фактів?
12. Розповісти про абсолютні й відносні виміри.
13.

Які

використовуються

методи

графічної

обробки

результатів

експерименту?
14. Яка величина називається випадковою?
15. Що таке абсолютна і відносна, а також систематична і випадкова
похибки?
16. Що називають законом розподілу?
17. Яка особливість нормального закону розподілу?
18. Що називають розподілом Стьюдента?
19. Що називають відхиленням варіанти від середнього арифметичного?
20.

Чому

неможливо

обчислити

середнє

відхилення

як

середнє

арифметичне відхилень?
21. Що називають дисперсією?
22. Що показує дисперсія?
23. Коли виникає кореляційна залежність?
24. Що виражає кореляційний зв’язок?
25. Навіщо складати план експерименту?
26. Що таке довірчий інтервал і довірча імовірність?
27.

Які є методи виключення грубих похибок?

28. У чому полягає суть теорії планування експерименту?
29. Що називається фактором, факторним простором?
30. Які види факторів існують?
31. Що являє собою поверхня відгуку в однофакторному експерименті?
32. Що являє собою поверхня відгуку у двофакторному експерименті?
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33. Які етапи включає в себе процес отримання регресійної моделі явища
методом повного факторного експерименту?
34. На основі чого проводиться перевірка значущості коефіцієнтів
регресії, перевірки адекватності регресійної моделі?
35. Що використовують для перевірки відтворюваності дослідних даних,
перевірка однорідності отриманих дисперсій?
36. Які прийоми використовуються для викладення матеріалів наукового
дослідження?
37. Яким

чином

здійснюють

аналіз

та

оформлення

результатів

експерименту?
38. Яким чином складають та оформлюють звіти з НДР?

Змістовий модуль 2
1.

Назвіть основні складові наукового реферату.

2.

Наведіть критерії ефективності наукових досліджень.

3.

Як здійснюється розрахунок економічної ефективності НДР?

4.

Що

розуміють

під

інформаційним

забезпеченням

наукових

досліджень?
5.

Яким чином проводять інформаційний пошук у бібліотеці?

6.

Назвіть рівні впровадження результатів наукових досліджень.

7.

Із яких стадій складається впровадження наукових досліджень у

практику роботи підприємств?
8.
9.

Що розуміють під ефектом наукових досліджень?
Що

розуміють

під

економічною

ефективністю

наукових

досліджень? Назвіть критерії ефективності праці окремих науковців і роботи
науково-дослідної групи або організації.
10.

Якою має бути структура наукової роботи, її обов’язкові елементи?

11.

Як формулюються мета і завдання дослідження?
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12.

Як оформити зміст вступу і висновків наукової роботи?

13.

Із яких основних частин складається наукова робота?

14.

Описати форми наукових праць: тези доповідей, наукові статті,

монографії, дисертації.
15.

Які

існують

форми

впровадження

досліджень?

12

результатів

наукових
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