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1. Пояснювальна записка 

 

Програма нормативної навчальної дисципліни "Методика обробки фізичного експерименту" 

складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки фахівців освітнього рівня 

«магістр», галузі знань 01 Освіта,  спеціальності 014 Середня освіта  (ФІЗИКА). 

 

Предмет навчальної дисципліни “Методика обробки фізичного експерименту” є  формування 

оптимального підходу студентів до оцінки точності вимірювань при проведенні фізичного 

експерименту. 

 

Міждисциплінарні зв’язки: з загальною фізикою, теорією ймовірностей, диференціальним 

обчисленням. 

 

Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни "Методика обробки фізичного експерименту" є 

створення вмінь та навичок у студентів для обробки результатів фізичного експерименту та 

отримання достовірних результатів з нього. 

 

Основними завданнями вивчення дисципліни "Методика обробки фізичного експерименту" є 

освоєння студентами навичок знімати покази вимірювань з відповідних приладів з врахуванням їх 

класу точності; проводити числові 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: 
знімати покази вимірювань з відповідних приладів з врахуванням їх класу точності; проводити 

числові розрахунки похибок вимірювань для достовірної оцінки обчислювальних параметрів. 

 

На вивчення дисципліни відводиться 3 кредити ЕСТС – 90 год. 

 
2. Зміст навчальної дисципліни за модулями та темами  

 

Модуль 1. Апаратні можливості вимірювальних приладів 

Тема 1.1. Класи точності вимірювальних приладів. 

Класифікація і позначення вимірювальних приладів. Прилади для вимірювання напруги і 

струму, потужності. Прилади для вимірювання параметрів елементів з концентрованими і 

розподіленими постійними. Правила експлуатації вимірювальної апаратури. Методика повірки 

основних вимірювальних приладів.  

Тема 1.2. Методи вимірювальних перетворень. 

Метод прямих перетворень. Різновидності вимірювальних перетворювачів. Чутливість 

вимірювального приладу, що складається з послідовного ряду вимірювальних перетворювачів. 

Модуль 2. Загальні питання теорії похибок 

Тема 2.1. Класифікація похибок. 

Методичні і інструментальні похибки. Основна і додаткові похибки. Систематичні, 

прогресуючі і випадкові похибки. Абсолютна, відносна і приведена похибки. Адитивні і 

мультиплікативні похибки. 

Тема 2.2. Точність і діапазон засобів вимірювання. 

Зміна абсолютної і відносної похибок засобів вимірювання по діапазону перетворюваної 

величини. Поняття порогу чутливості засобів вимірювання. Повний діапазон перетворення засобів 

вимірювання. Методи нормування точності засобів вимірювання. 

Тема 2.3. Ймовірна і інформаційна теорія похибок. 
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Інтегральний і диференціальний закони розподілу ймовірностей. Математичне очікування. 

Композиційний закон розподілу. Утворення композицій законів розподілу. «Гранична» оцінка 

випадкової похибки. 

Тема 2.4. Приклади застосування статистичних методів. 

 Знаходження параметрів емпіричної залежності методом найменших квадратів. Коефіцієнти 

Стьюдента, надійність, довірчий інтервал. 

Тема 2.5. Дані з теорії інформації. 

Ймовірнісна теорія інформації.  Алгоритмічна теорія інформації. 

 

3. Засоби діагностики успішності навчання 

Тести, комп’ютерний клас з підключенням до Інтернету. 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання – екзамен. 

 

5. Інформаційні джерела для вивчення дисципліни 

1. Є.С. Поліщук Методи та засоби вимірювань неелектричних величин. Підручник. – Львів: 

Львівська політехніка. 2000. –360 с. 

2. Ю.Ф. Певчев, К.Г. Финогенов "Автоматизация физического эксперимента", - Москва, 

Энергоатомиздат, 1986г  

3. Кузьмичев Д.А., Радкевич И.А., Смирнов А.Д. Автоматизация экспериментальных исследо-

ваний. Москва, «Наука», 1983. 

4. Е.С. Левшина, П.В. Новицкий. Электрические измерения физических величин. Л. 

Энергоатомиздат,1983, -320 с. 

5. А.П. Сенченков. Техника физического эксперимента. М., Энергоатомиздат, 1983, -240 с. 

6. Х.-И. Кунце. Методи физических измерений. М., Мир. 1989, - 216 с. 

7. Электрические измерения электрических и неэлектрических величин. Под ред. 

Е.С.Полищука. – К.: Вища школа, 1984. -359 с. 
8. П.В. Новицкая. Электрические измерения неэлектрических величин, «Энергия». Ленинград, 

1975, 576 с. 
9. О.Н. Кассандрова, В.В. Лебедев. Обработка результатов наблюдений «Наука», М., 1970, 104 

с. 

10. Н.Н. Майсова. Практикум по курсу общей физики «Высшая школа», М., 1970, 448 с. 

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

 

 

 

 

 


