
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ 

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» 

 

 

 

ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

 

METOДИЧHI  BKA3IBKИ 

до виконання самостійної роботи студентів з дисципліни  

для спеціальностей  
 

- 7.05050315,  

8.05050315   

«Обладнання хімічних виробництв і підприємств 

будівельних матеріалів» 

 

7.05050206; 

8.05050206 

 

«Машини і технології паковання» 

 

 

Рекомендовано Вченою радою інженерно-хімічного факультету 

 

 

 

 

 

 

 

Київ 2013 
 



 2 2

Основи наукових досліджень 
 

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Основи 

наукових досліджень» для студентів для студентів спеціальностей: 

- 7.05050315,  8.05050315  -  «Обладнання хімічних виробництв і підприємств 

будівельних матеріалів»; - 7.05050206; 8.05050206 -  «Машини і технології 

паковання» / Уклад.: Г.М.Васильченко. – К.:НТУУ «КПІ», 2013. – 11 с. 

 

Гриф надано Вченою радою ІХФ 

(Протокол № 3 від 03.04. 2013 р.) 

 

 

Навчальне видання 

 

ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ 

до виконання самостійної роботи 

з дисципліни «Основи наукових досліджень»  

для студентів спеціальності  
- 7.05050315,  8.05050315  -  «Обладнання хімічних виробництв і підприємств 
будівельних матеріалів»; 
- 7.05050206; 8.05050206 -  «Машини і технології паковання» 

 

Авторська редакція 

 

Укладач:                                                     Г.М.Васильченко, к.т.н., доц.  

                                                                       

Відповідальний редактор                           Є.М. Панов, д.т.н., проф. 

Рецензент:                                                    А.Р. Степанюк, к.т.н., доц. 
 



Зміст 

 Вступ ……………………………………………………………….. 4

1. Загальні положення щодо самостійної роботи студентів……. 6

2. Організація контрольних заходів самостійної роботи 

студентів………………………………………………………… 8

3. Виконання самостійної роботи………………………………. 9

4. Список рекомендованої літератури …………………………. 11

  

  

 

 



 4 4

ВСТУП 

          Курс «Основи наукових досліджень» входить до вибіркової частини 

навчального плану спеціалістів і магістрів за для студентів спеціальності   

- 7.05050315,  8.05050315  -  «Обладнання хімічних виробництв і підприємств 

будівельних матеріалів»; - 7.05050206; 8.05050206 -  «Машини і технології 

паковання» і відноситься до дисциплін самостійного вибору навчального 

закладу. 

Згідно з ОКХ курс «Основи наукових досліджень» формує відповідну 

компетенцію, а саме здатність:  

виконання параметричних розрахунків теплового технологічного обладнання; 

проведення аналізу процесів; розуміння  взаємного перетворення різних видів 

енергії; визначати властивості і необхідні дані для складання теплового балансу 

і виконання розрахунків; отримувати необхідні дані для використання  базових 

законів фізики на підприємствах; аналізу  варіантів технічних рішень; 

визначення ефективності технічних рішень; визначати основні фізико-хімічні 

процеси  виробництва;  

і вміння: 

 використовувати стандартні методики планування й здійснення наукових 

досліджень на етапах підготовки; здійснювати математичну обробку 

експерименту та узагальнення його результатів; 

проводити вимірювання та контроль тиску, температури, витрати (швидкості) 

тощо; визначати фізико-механічні властивості робочої рідини 

Дисципліна базується на знанні студентом філософії, математики, 

інформатики, законів фізики, хімії. Є базовою для виконання дипломного 

проектування і самостійної практичної роботи. Загальний навчальний час, 

потрібний для вивчення дисципліни складає (разом з СРС) 72 год. (2 кредити) 

згідно з навчальним планом. Матеріал дисципліни викладається на 5-му курсі 

навчання студента. 
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Метою курсу «Основи наукових досліджень» є надання студентам певного 

комплексу знань, необхідних для розуміння явищ природи, методів визначення 

фізичних параметрів і використання їх при  проведенні інженерних 

розрахунків.  

Згідно з ОПП, змістом уміння, що забезпечується, є наступне: 

- використовуючи закони зміни та збереження повної механічної енергії, 

рівняння балансу й методи описання характеру взаємодії конкретної 

механічної системи з різними тілами, в умовах лабораторії визначати 

роботу, потужність, втрати енергії, коефіцієнт корисної дії динамічного 

об’єкту;  

- в умовах заводської лабораторії, використовуючи таблиці та діаграми 

властивості робочих тіл, за законами термодинаміки визначати енергетичні 

властивості ідеальних і реальних робочих тіл;  

- складати енергетичний баланс термодинамічної системи та визначати його 

складові; 

- визначати параметри стану, термодинамічні характеристики та енергетичну 

ефективність процесу; 

- користуючись нормативними документами і контрольно-вимірювальними 

приладами, виявити  вимоги для отримання результатів; 

- за допомогою типових методик, програм і нормативно-технічної документації в 

умовах науково-дослідної лабораторії здійснювати математичну обробку 

експерименту та узагальнення його результатів; 

- під час підготовки виробництва, використовуючи експериментальні дані та 

обчислювальну техніку, за допомогою типових методик, програм і нормативно-

технічної документації в умовах науково-дослідної лабораторії здійснювати мате-

матичну обробку експерименту та узагальнення його результатів;  

- використовуючи стандартні методики, у виробничих умовах визначати фізико-

механічні властивості робочої рідини; 
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- в умовах проектно-конструкторського бюро, використовуючи закони й рівняння 

теплопровідності, розраховувати коефіцієнти теплопровідності й теплові потоки 

між твердими поверхнями; використовуючи закони й рівняння конвективного 

теплообміну, розраховувати коефіцієнти тепловіддачі та теплові потоки під час 

конвективного теплообміну;  використовуючи поняття та основні закони 

випромінювання, розраховувати теплові потоки від нагрітих газів і твердих 

поверхонь; в умовах виробництва визначати споживання енергії технологічним 

обладнанням; використовуючи метод термодинамічного аналізу, таблиці й 

діаграми, визначати термічний коефіцієнт корисної дії; використовуючи 

стандартні методики планування й здійснення наукових досліджень на етапах 

підготовки й під час виробництва, за допомогою дослідних установок і 

контрольно-вимірювальних приладів в умовах наукової лабораторії або дослідної 

дільниці під керівництвом спеціаліста провести експеримент; 

- за допомогою відповідних контрольно-вимірювальних приладів проводити 

вимірювання та контроль тиску, температури. 

 

1. Загальні положення щодо самостійної роботи студентів 

Самостійна робота студентів регламентується Положенням про 

організацію навчального процесу в вищих навчальних закладах України, 

затвердженого наказом Міністерства освіти України  № 161 від 2 червня 1993 

року та Положенням про систему нарахування балів за кредитно-модульною 

системою. 

Положенням про організацію навчального процесу в вищих навчальних 

закладах України передбачено, що навчальний час, відведений для самостійної 

роботи студентів визначається робочим навчальним планом і повинен 

становити не менше 50% загального обсягу навчального часу студента, 

відведеного для вивчення дисципліни.  

Самостійна робота студентів ставить за мету: 
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- розвиток творчих здібностей та активізація розумової діяльності 

студентів; 

- формування в студентів потреби безперервного самостійного поповнення 

знань; 

- здобуття студентом глибокої системи знань; 

- самостійна робота студентів як результат морально-вольових зусиль. 

Завданням самостійної роботи студентів є наступне: 

- навчити студентів самостійно працювати над літературою; 

- творчо сприймати навчальний матеріал і його осмислювати; 

- набути навички щоденної самостійної роботи в одержанні та узагальненні 

знань, вмінь. 

Зміст самостійної роботи студентів з дисципліни визначається навчальною 

програмою дисципліни та робочою навчальною програмою вивчення 

дисципліни. 

На самостійну роботу можуть виноситись: 

- підготовка до лекцій; 

- частина теоретичного матеріалу, менш складного за змістом; 

- підготовка до семінарських, практичних занять, занять з комп’ютерного 

практикуму; 

- виконання індивідуальної роботи. 

Самостійна робота над засвоєнням навчального матеріалу з конкретної 

дисципліни може виконуватись у бібліотеці, навчальних кабінетах, 

комп’ютерних класах (лабораторіях), а також у домашніх умовах. 

Залежно від особливостей дисциплін викладач може видавати студентам 

різні види завдань самостійної роботи: 

- переробка інформації отриманої безпосередньо на обов’язкових 

навчальних заняттях; 

- робота з відповідними підручниками та особистим конспектом лекцій; 

- самостійне вивчення окремих тем або питань із розробкою конспекту; 



 8 8

- робота з довідковою літературою; 

- написання рефератів, повідомлень; 

- творчі завдання (доповіді, проекти); 

- виконання підготовчої роботи до лабораторних та практичних занять, 

комп’ютерного практикуму; 

- виконання індивідуальних графічних, розрахункових завдань; 

- підготовка письмових відповідей на проблемні питання; 

- складання картотеки літератури за змістом наступної фахової діяльності; 

Успішне виконання завдання самостійної роботи можливе за умови 

наявності у студентів певних навичок: вміння працювати з книгою (складати 

план, конспект, реферат); проводити аналіз навчального матеріалу (складати 

різні види таблиць, проводити їх аналіз). При виконанні завдань з 

комп’ютерного практикуму – навичок роботи з ПЕОМ та програмним 

забезпеченням. 

 

2. Організація контрольних заходів самостійної роботи студентів 

Контрольні заходи включають поточний і підсумковий контроль знань 

студентів. 

Поточний контроль є органічною частиною навчального процесу і 

проводиться під час лекцій, семінарських, практичних і лабораторних занять. 

Форми поточного контролю: 

- усна співбесіда за матеріалами розглянутої теми на початку наступного 

заняття з оцінкою відповідей студентів (5-10 хв); 

- письмове фронтальне опитування студентів на початку чи в кінці заняття 

(5-10 хв). Відповіді перевіряються і оцінюються у позааудиторний час; 

- фронтальний безмашинний стандартизований контроль знань студентів 

за кількома темами, винесеними на самостійну роботу (5-10 хв). 

Проводиться на початку семінарських, практичних чи лабораторних 

занять; 
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- перевірка домашніх завдань; 

- перевірка набутих вмінь (на практичних, лабораторних заняттях, 

комп’ютерному практикумі); 

- тестова перевірка знань студентів; 

- інші форми контрольних заходів. 

При кредитно-модульній системі навчання, результати  самостійної роботи 

студента впливають на загальний рейтинг з дисципліни. Виконання завдань з 

самостійної роботи контролюється після закінчення логічно завершеної 

частини лекцій та інших видів занять з дисципліни і її результати враховуються 

при виставленні підсумкової оцінки. 

Навчальний матеріал навчальної дисципліни, передбачений робочим 

навчальним планом для засвоєння студентами у процесі самостійної роботи, 

виноситься на підсумковий семестровий контроль (екзамен, диференційований 

залік або залік). 

 

3. Виконання самостійної роботи студента 

Розділ 1. Мета і методи досліджень 

Тема 1.1. Основні поняття. Математичне моделювання, натурні і 

лабораторні дослідження. 

Література: 1 /стор. 13-25  / 

Розділ 2. Вірогідність результатів 

Тема 2.1. Джерела помилок. Методи виявлення помилок і їхнього 

визначення. Вірогідна помилка. Нормальний розподіл похибки 

Література: 1/стор. 27-69/,  2 /стор.7-16/,  7 /стор. 4-9/ 

Тема 2.2. Визначення випадкової, систематичної і помилки віднесення 

Література: 2 /стор.16-30/,  7 /стор. 9-20/ 

Тема 2.3. . Визначення помилки функції, непрямих вимірів. Визначення 

повної погрішності досліджень. Представлення результатів оцінки 

погрішності. 
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Література: 2 /стор.52-56/,  7 /стор. 9-20/ 

СРС. Розподіл Гауса. Визначення помилки  в залежності від кількості 

вимірювань.  

Література: /1, 2/ 

Розділ 3. Проведення експерименту.  

Тема 3.1.. Розробка вимірювальної схеми, устаткування, каналів збору, 

обробки і передачі даних. Вимірювальне обладнання, яке використовується 

в дослідах 

Література: 5 /стор.366-396/. 

Засоби і обладнання для вимірювання температури. Контактні прибори 

(рідинні, термопари, термометри опору, біметалеві, діатермічні).   

Оптичні пірометри. 

Література: 2 /стор.56-288/ 

 Засоби і обладнання для вимірювання тиску. Манометри. Диференційні 

манометри. Вакуумметри.  

Література: 2 /стор.361-393/ 

СРС. Мелодичні похибки при використанні контактних датчиків 

температури. 

Мелодичні похибки при використанні оптичних датчиків температури. 

Мелодичні похибки при використанні манометрів. 

Література: /1, 2/ 

Тема 3.2  Статистичний і графічний аналіз результатів. Метод найменших 

квадратів. Погрішність апроксимації.  Математичний аналіз результатів. 

Використання стандартних пакетів програм для обробки  даних. 

Література: 1 /стор.32-46/ 

Тема 3.3  Планування експерименту. Зменшення набору перемінних. 

Багатофакторні експерименти. Рандомізовані  блоки 

Література: 1 /стор.99-124/.   

СРС. Статистичні методи в інженерних вимірюваннях. 
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4. Список рекомендованої літератури 

   4.1. Основна література  
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