
 

Опис навчальної дисципліни 
НФ-06 «Основи наукових досліджень» 

 
Статус (кредитного модуля) дисципліни: Дисципліна має один 

кредитний модуль, входить до блоку вибіркових 
навчальних дисциплін і є дисципліною за вибором 
ВНЗ 

 
Лектори:            Безродний М.К., д.т.н., професор (денна форма навчання); 
                             Голіяд М.Н., асистент (заочна форма навчання). 
 
Факультет:        теплоенергетичний 
Кафедра:            теоретичної та промислової теплотехніки  
 
 

1. Загальні відомості 
 

Дисципліна “Основи наукових досліджень” входить до блоку 
вибіркових навчальних дисциплін і є дисципліною за вибором ВНЗ. 
Дисципліна базується на попередньому вивченні циклу загальноосвітніх 
фундаментальних дисциплін, а саме: НП-01 «Гідрогазодинаміка», 6 кр.; 
НП-02 «Технічна термодинаміка», 9 кр.; НП-03 «Тепломасообмін», 12 кр.   
та інших професійно-орієнтованих дисциплін: ЗП-15 «Теплотехнологічні 
вимірювання», 4 кр., ВП-03 «Метрологія та стандартизація», 2 кр. В свою 
чергу вивчення дисципліни “Основи наукових досліджень” забезпечує 
творчий підхід при освоєнні ними професійних дисциплін на рівні 
підготовки магістра, а також при виконанні курсових і дипломних проектів 
з елементами наукових досліджень. 

Дисципліна складається з одного кредитного модуля обсягом 2 
кредитів ECTS. 

 
II. Розподіл навчального часу 
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Денна НФ-06 8 2/72 24 - - 16 - 32 залік 

Заочна  8 2/72 6 - - 2 - 64 залік 



 
III. Мета і завдання дисципліни 

 
Метою вивчення дисципліни є отримання знань та здобуття 

навичок з методології, планування та проведення наукових досліджень в 
галузі вивчення теплотехнічних процесів. 

Завдання вивчення дисципліни полягають в освоєнні методів збору 
та аналізу наукової інформації, методики експериментальних досліджень, 
планування експериментів, навичок в проведенні експериментів, обробці, 
узагальнені результатів експериментів та визначенні їх похибок, 
оформленні звіту. Завданням вивчення дисципліни є набуття системи 
таких конкретних знань, умінь і навичок: 

Знання 
1.  Ролі та місця науки в сучасному суспільстві. 
2.  Основних закономірностей в розвитку науки. 
3.  Основних етапів наукових досліджень. 
4.  Основних методів вирішення прикладних задач. 
5.  Методів та етапів експериментальних досліджень. 
6.  Основ проектування експериментальних установок. 
7.  Основ теорії похибок. 
8.  Методів апроксимації дослідних даних. 
Уміння 
1. Складати фізичні та математичні моделі теплотехнічних 

процесів та явищ. 
2. Оцінювати точність отримання експериментальних даних. 
3. Обробляти та узагальнювати результати експерименту. 
4. Складати звіт з науково-дослідницької роботи. 
5. Розраховувати економічну ефективність НДР. 
 

IV. Зміст дисципліни 
 

Розділ 1. Вступ. 
Тема 1.1. Визначення та загальна характеристика науки. 

 
Розділ 2. Методологія наукових досліджень. 

Тема 2.1. Методи наукових досліджень. 
Тема 2.2. Етапи наукових досліджень та їх характеристика. 

 
Розділ 3. Методи експериментальних досліджень. 

Тема 3.1. Загальна характеристика та етапи експериментальних 
досліджень. 

Тема   3.2.  Похибки вимірювань. 
 
Розділ 4. Обробка та представлення результатів експериментальних дос- 
                 ліджень. 



 
Тема    4.1. Обробка результатів експериментів. 
Тема   4.2. Аналіз та представлення результатів експериментальних  

досліджень. 
 

V. Методи навчання та інформаційно-методичне забезпечення 
 

Основний матеріал змісту навчання, що викладається на лекціях, 
містить в собі інформацію, зібрану з різних літературних джерел, 
наведених в переліку літератури. 

На лабораторно-практичних заняттях розглядаються питання збору 
наукової інформації, підготовки засобів вимірювання до експерименту, 
проведення експериментальних досліджень, обробки експериментальних 
даних та їх апроксимації з отриманням емпіричної формули, визначення 
похибок експерименту. Основні етапи цієї роботи забезпечені 
методичними вказівками, наведеними в переліку літератури. 

  
Основна література 

 
1. Дикий Н.А., Халатов А.А. Основы научных исследований. - Киев: Вища 

школа, 1983.-223с. 
2. Методичні вказівки до лабораторної роботи №1 “Вибір, градуювання та 

використання термопар для наукових досліджень” з курсу “Основи 
наукових досліджень” для студентів спеціальності “Тепло-
енергетика”/Укл.: М.К.Безродний, С.О.Хавін, І.І.Пуховий. - К.: НТУУ 
“КПІ”, 1999. 

3. Методичні вказівки до лабораторної роботи №2 “Обробка методом 
найменших квадратів та узагальнення дослідних даних по тепловіддачі 
при вільному русі повітря з використанням ПЕОМ” з курсу “Основи 
наукових досліджень”/Укл.: М.К.Безродний, С.О.Хавін, І.І.Пуховий. - 
К.: НТУУ “КПІ”, 1999. 

4. Методичні вказівки до лабораторної роботи №3 “Визначення відносної 
похибки при розрахунку коефіцієнта тепловіддачі при вільному русі 
повітря” з курсу “Основи наукових досліджень”/Укл.: М.К.Безродний, 
С.О.Хавін. - К.: НТУУ “КПІ”, 1999. 

 
 

Додаткова література 
 

5. Грушко И.М., Сиденко В.М. Основы научных исследований.- Харьков: 
Вища школа, 1983.-223с. 

6. Шенк Х. Теория инженерного эксперимента. - М.: Мир, 1972.-381с. 
7. Кутателадзе С.С. Моделирование теплоэнергетического оборудования.- 
8. Комаров М.С. Основы научных исследований.- Киев: Вища школа, 1982. 



 
9. Мальцев П.М., Емельянов Н.А. Основы научных исследований.- Киев: 

Вища школа, 1982. 
10.Лудченко А.А., Лудченко Я.А.Примак Т.А. Основы научних 

исследований.-К.: «Знання», 2000. 
11.Рабинович С.Г. Погрешности измерений. - Л.: Энергия, 1978. 

 
VI. Мова 

 
Мова викладання лекцій російська через відсутність україномовного 

підручника. Мова при проведенні лабораторних занять українська.  
 

VII. Характеристика індивідуальних завдань 
 

З метою поглиблення вивчення дисципліни та набуття стійких вмінь 
з обробки експериментальних даних при виконанні лабораторних робіт №2 
та №3 студенти виконують розрахунки за індивідуальними варіантами 
вихідних даних. 

 
VIII. Методика оцінювання 

 
На протязі семестру проводиться захист кожної лабораторно-

практичної роботи. Семестрова атестація з дисципліни – залік. 
 

IX. Організація вивчення дисципліни 
 

Дисципліна вивчається обов’язково всіма студентами в 10-му 
семестрі.      

 
 
Контакти:    Безродний Михайло Костянтинович,  
                     тел. 406-80-78, 
                     E-mail:   m.bezrodny@kpi.ua  

   


