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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Галузь знань, 

спеціальність,  

освітній рівень 

Загальні характеристики  

Навчальне навантаження з 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

 

Галузь знань 

_0402 Фізико-

математичні науки 

_______________ 
(шифр і назва) 

) 

інваріантна 

Рік вивчення дисципліни: 

2  

Семестр 

Загальна кількість кредитів 4– 

4  

Лекції 

 

Спеціальність   

6.040203 Фізика 

__________ 
(код і назва 

Загальна кількість годин -120 
6  

Практичні, семінарські 

Модулів –2 
8  

Лабораторні 

Співвідношення аудиторних 

годин і годин самостійної 

роботи –0,78 

22  

Освітній рівень: 

___бакалавр__ 
(бакалавр/магістр) 

Самостійна робота 

54  

Форма підсумкового 

контролю:  
Мова навчання – українська 

 залік  
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 
Предмет вивчення навчальної дисципліни  Методика обробки фізичного експерименту є 

формування оптимального підходу студентів до оцінки точності вимірювань при проведенні фізичного 

експерименту. В програму курсу включені питання, пов’язані з оцінками випадкових похибок прямих 

вимірювань- густина розподілу ймовірностей, дисперсія. Довірчий інтервал; застосування методу найменших 

квадратів до обробки експериментальних результатів. Розглядається залежність величини похибок 

вимірюваних величин від класу точності приладів. 

 

 

Міждисциплінарні зв’язки з елементами теорії ймовірностей, математичним аналізом, 

технікою фізичного експерименту 

 

 

Мета та завдання навчальної дисципліни. 

1. Метою викладання навчальної дисципліни Методика обробки результатів фізичного експерименту є  

створення вмінь та навичок у студентів для отримання достовірних результатів при проведенні фізичних 

вимірювань. 

         2.Основними завданнями вивчення дисципліни «методика обробки результатів фізичного 

експерименту» є вміти знімати покази вимірювань з відповідних приладів з врахуванням їх класу точності; 

проводити чисельні розрахунки похибок вимірювань для достовірної оцінки обчислювальних параметрів. 
 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 
:вимоги до застосованих вимірювальних приладів в конкретному експерименті; методику застосування 

певної статистики до обробки результатів вимірювань 
 

вміти: користуватись відповідними вимірювальними приладами, складати оптимальні таблиці вимірювань 

для подальшого їх використання при статичній обробці результатів 

 

 

 

 

3. Зміст навчальної дисципліни за модулями та темами  

 
                       Модуль 1 Апаратні можливості вимірювальних приладів 

                       Тема 1.1 Класи точності вимірювальних приладів 

                       Тема 1.2  Похибки зумовлені перетворенням аналогового сигналу в цифровий 

                       Тема 1.3 Методи математичного опису точності і діапазону засобів вимірювання 

                       Тема 1.4 Проведення вимірювань з застосуванням АЦП 

                       Модуль 2. Статистичні методи обробки результатів вимірювань 

                       Тема 2.1 Визначення величини дисперсії розподілу з експериментальних даних 

                       Тема 2.2 Виявлення і виключення промахів з серії вимірювань 

                       Тема 2.3  Похибки непрямих вимірювань 

                       Тема 2.4 Знаходження параметрів емпіричної залежності методом найменших квадрат 

                       Тема 2.5 Нормальний закон розподілу 

                        . 
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4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Апаратні можливості вимірювальних приладів...... 

Тема 1. .Класи точності 

вимірювальних 

приладів 

7 1 2   4       

Тема 2 Похибки 

зумовлені перетворенням 

аналогового сигналу в 

цифоровий... 

 

7 1 2   4       

Тема 3 Методи 

математичного опису 

точності і діапазону 

засобів вимірювання 

  2   6       

Тема 4 .Проведення 

вимірювань з 

застосуванням АЦП 

8  2   6       

Разом за змістовим 

модулем 1 
30 2 8   20       

Змістовий модуль 2. Статистичні методи обробки результатів вимірювань 

Тема 1. Визначення 

величини дисперсії 

розподілу з 

експериментальних даних 

11 1 4   6       

Тема 2. Виявлення і 

виключення промахів з 

серії вимірювань. 

9 1 2   6       

Тема 3 Похибки 

непрямих вимірювань 
10  2   8       

Тема 4 Знаходження 

параметрів емпіричної 

залежності методом 

найменших квадратів. 

15 1 4   10       

Тема 5 Норм.закон 

розподілу 

15 1 4   10       

Разом за змістовим 

модулем 2 
60 4 16   40       

1. Усього 

годин  

90 6 24   60       

 

5. Теми семінарських занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Абсолютна, відносна і приведена похибки 1 

2 Методи вимірювальних перетворень 1 

..3. Обробка результатів спостережень броунівського руху частинки 1 

4 Знаходження постійної розпаду радіоізотопу методом найменших 

квадратів 
1 
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6. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Класи точності вимірювальних приладів. Розрахунок похибок  прямих 

вимірювань 
2 

2 Методи вимірювальних перетворень 2 

...3 Методи математичного опису точності і діапазону засобів вимірювання 2 

4 Застосування АЦП в лабораторному експерименті 2 

5 . Визначення величини дисперсії розподілу з експериментальних даних 4 

6 Виявлення і виключення промахів з серії вимірювань 2 

7 Похибки непрямих вимірювань 

 

2 

8 Знаходження параметрів емпіричної залежності методом найменших 

квадратів 
4 

9 Нормальний закон розподілу 2 

10 Методи обробки результатів непрямих вимірювань Графічне 

зображення результатів експерименту 
2 

 

                                                                                                              

7. Теми лабораторних занять 

Лабораторні роботи не передбачені за навчальним планом 

8. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Абсолютні та відносні вимірювання...          8 

2 Похибки вимірювання... 12.. 

 Оцінка випадкової похибки прямих вимірювань. Закон Гауса  

3 Графічна обробка результатів вимірювання 14 

4 Методи обробки результатів непрямих вимірювань  

5   

5 Оцінка середнього квадрату похибки, розподіленої по нормальному 

закону 
10 

5 Використання комп’ютерних програм для оцінки похибок вимірювань           16 

 Разом  60 

 

 
9. Індивідуальні завдання 

 
Включають: формування навичок для правильного користування вимірювальними приладами і 

зняттями показів з них; вмінням обробляти отримані результати з оцінкою похибок вимірювання і 

графічною інтерпритацією 

10. Методи навчання 
Різноманітні інтерактивні методи: виконання лабораторних робіт, розвязок задач і прикладів , 

обговорення результатів і методів обробки . 

                                                                                                    

 
11. Методи контролю 
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12. Розподіл балів, які отримують студенти 

2. Приклад для заліку 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 100 

10 10 15 20 15 15 15   100 

Т1, Т2 ... Т9 – теми змістових модулів. 

3.  

 

4. Приклад для екзамену 

Поточне тестування та самостійна робота 
Підсумковий 

тест (екзамен) 
Сума 

Змістовий 

модуль 1 

Змістовий модуль  

2 

Змістовий модуль 

3 
 100 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 

            

Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів. 

 

Приклад за виконання курсового проекту (роботи) 

Пояснювальна записка Ілюстративна частина Захист роботи Сума 

до ___ до ___ до ___ 100 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 
 

13. Методичне забезпечення 

1. ......Підручники, посібники, лабораторне і комп’ютерне обладнання 

14. Рекомендована література 

1. ..... 
5. 1.П.В.Новицкая Электрические измерения неэлектрических величин, «Энергия». Ленинград, 

1975  г. С.576   2. О.Н.Кассандрова, В.В. Лебедев Обработка результатов наблюдений «Наука», М.,  1970, 

с.104  3. Н.Н.Майсова Практикум по курсу общей физики «высшая школа», М., 1970, с.448 

Допоміжна 
1. ......В.П.Дущенко Фізичний практикум, «Вища школа», Київ, 1981, с.248 

15. Інформаційні ресурси 
 


