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Вступ 

 
Програма навчальної дисципліни «Методи обробки даних» складена відповідно до 

освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії (PhD) із галузі знань 10 
Природничі науки спеціальності 104 Фізика та астрономія.  

 

Предметом курсу є фізичні величини та одиниці їх вимірювань у процесі пізнання і в 
науково-технічному процесі; методи та засоби вимірювання; похибки вимірювання та 

причини їх виникнення; оцінки похибок та обробка результатів вимірів.  
 

Міждисциплінарні зв’язки. Дисципліна «Методи обробки даних» передбачає тісні 
зв’язки з навчальними курсами: «Теорія ймовірності і математична статистика», 
«Статистична фізика» і «Загальна фізика», курси спеціалізацій та спирається на власну 

логіку й зміст, і разом з тим є базою для вивчення професійно-орієнтованих дисциплін, 
являється базовою дисципліною. 

 
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів : 

1. Об’єкти вимірювань. Види, методи та засоби вимірювань.  

2. Похибки вимірювань. Обробка результатів вимірювань.  

 

 

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Методи обробки даних» є отримання 
знань, придбання навичок та умінь у галузі метрології та вимірювання фізичних величин , що 

забезпечують кваліфікаційну участь в діяльності з підвищення якості продукції.  
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Методи обробки даних» є: 
- формування знань, вмінь та навичок, необхідних для раціонального використання 

сучасних методів вимірювання при розв’язуванні задач пов’язаних з отриманням та 
опрацьовуванням інформації у сучасному виробництві, науці, повсякденній практиці;  

- освоєння науки про вимірювання; знайомство аспірантів із перспективами у цій галузі 
знань; 

- подальше становлення і вдосконалення професійної культури майбутніх фахівців.  

1.3. Згідно з вимогами освітньо-наукової програми здобувачі доктора філософії 

(PhD) повинні: 

знати: 

- роль метрології у процесі пізнання і в науково-технічному процесі; 
- суть методів вимірювань; 

- методи обробки результатів прямих і непрямих вимірювань з інформаційною оцінкою 
процесу вимірювань; 

- послідовність виконання метрологічних операцій в вимірювальних приладах;  
- організаційні основи і структуру метрологічного забезпечення. 
вміти: 

- реалізувати метод вимірювань з використанням елементарних операцій та 
елементарних засобів вимірювань; 

- класифікувати похибки та знати їхні властивості;  
- правильно інтерпретувати та представляти результати вимірювань;  
- використовувати методи зменшення похибок.  

 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин / 3 кредити ECTS. 
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2. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

ОБ’ЄКТИ ВИМІРЮВАНЬ. ВИДИ, МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ВИМІРЮВАНЬ  

 

Тема 1. Об’єкти вимірювань 

Поняття фізичної величини та її одиниці вимірювання. Шкали вимірювань. Системи 
одиниць фізичних величин. Розмірність фізичної величини. 

Тема 2. Міжнародна система одиниць фізичних величин 

Основні та похідні одиниці СІ. Позасистемні одиниці вимірювання. Кратні та частинні 

одиниці. Правила написання позначень одиниць. 
Тема 3. Види, методи та засоби вимірювань 
Поняття вимірювання. Класифікація вимірювань. Методи вимірювань. Класифікація 

засобів вимірювань.  
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

ПОХИБКИ ВИМІРЮВАНЬ. ОБРОБКА РЕЗУЛЬТАТІВ ВИМІРЮВАНЬ  

 

Тема 4. Похибки вимірювань 

Класифікація похибок вимірювань. Оцінка випадкової похибки. Похибки засобів 

вимірювань. Класи точності засобів вимірювань. 
Тема 5. Обробка результатів прямих вимірювань 

Виявлення грубих похибок у результатах вимірювань. Одноразові прямі вимірювання. 

Багаторазові прямі вимірювання. 
Тема 6. Обробка результатів непрямих вимірювань 

Одноразові непрямі вимірювання. Багаторазові непрямі вимірювання. Рекомендовані 
правила по заокругленню результатів вимірювань. Перевірка відповідності результатів 
вимірювання закону нормального розподілу. 

 
 

3. ФОРМА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ – залік 

 
 

4. МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ 

 

В процесі вивчення дисципліни використовують т акі методи оцінювання навчальної 
роботи аспіранта: 

 поточне тестування та опитування; 

 оцінювання самостійної роботи; 

 письмовий залік.  
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