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Практична робота №1 

 

Тема: Розроблення програми і методики теоретичних досліджень 

  

 Мета роботи: ознайомитися з методологією складання та навчи-

тися розробляти програму і методику теоретичних досліджень. 

 

 1  ВКАЗІВКИ З ПІДГОТОВКИ ДО РОБОТИ 

 1.1 Завдання для самостійної підготовки до роботи 

 – повторити: 

а) поняття «програма досліджень» і «методика досліджень»; 

б) методи теоретичних досліджень; 

 – знати: існуючі методи теоретичних досліджень. 

– вміти: розробляти програму і методику теоретичних досліджень 

у відповідності до конкретних умов дослідів. 

 

 1.2 Рекомендовані джерела інформації 

 1.2.1 Основи наукових досліджень: Підручник /В.Т. Надикто.  

Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2017. 268 с.  

 1.2.2 Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика на-

уково-дослідницької діяльності. – К.: Знання-Прес, 2003. – 295 с. 

 1.2.3 Основы научных исследований: Учебное пособие/ А.А. Лу-

дченко, Я.А. Лудченко, Т.А. Примак. – К.: Знання, 2000. – 114 с. 

 

 2 ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ РОБОТИ 

 2.1 Теоретичні положення 

 Згідно із загальноприйнятою практикою професійні науковці те-

оретичні і експериментальні дослідження проводять у відповідності з 

попередньо розробленою та відповідним чином тим чи іншим керів-

ним органом затвердженою програмою і методикою. 
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Цей документ починається із титульного аркуша, на якому вказу-

ють в рамках якої програми, теми та проекту виконується робота. 

Назва розділу досліджень, строки його виконання, виконавці та 

співвиконавці подаються на новій сторінці. Далі матеріал може викла-

датися у такій логічній послідовності: 

- мета дослідження; 

- програма досліджень на поточний рік; 

- очікувані результати на кінець поточного року; 

- робоча гіпотеза, об’єкт і предмет дослідження; 

- методика досліджень; 

- вимірювані параметри, прилади та обладнання; 

- методика оброблення отриманих даних; 

- календарний план роботи на поточний рік; 

- інформація про наявність приладів та обладнання, необхідних 

для проведення досліджень; 

- підписи виконавців і співвиконавців. 

 Програма досліджень може включати розроблення як теоретич-

них, так і експериментальних питань. Формулювання останніх має 

бути лаконічним і конкретним. Науковець повинен розуміти, що такі 

етапи, як розроблення програми-методики, виготовлення вимірюваль-

ного обладнання і дослідних зразків, підготовка приладів до прове-

дення досліджень тощо є складовими календарного плану робіт. Вони 

не можуть виступати програмними питаннями дослідження. Найбільш 

типові із останніх починаються, як правило, так: «дослідити вплив…», 

«встановити залежність…», «обґрунтувати параметри та режим ро-

боти…» тощо. 

 Об’єкти дослідження, якщо вони різні, указуються по кожному 

пункту програми-методики.  

 Методику досліджень пишуть по кожному програмному питанню 

окремо. В цьому параграфі вказують, що саме і як буде виконуватись. 
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Послідовність виконання дослідної роботи викладають так чітко, щоб 

її організацію міг здійснити не тільки відповідальний виконавець, а й 

рядові наукові співробітники самостійно. 

 При проведенні теоретичних досліджень бажано вказати на ос-

нові яких положень чи законів буде розроблятись відповідні моделі чи 

аналітичні залежності. 

 При виконанні лабораторних чи лабораторно-польових робіт 

описують ґрунтові чи інші умови, передбачувані режими руху тощо. 

По кожному пункту програми-методики досліджень слід не лише пе-

рерахувати необхідні прилади і обладнання, а й вказати яким чином 

треба здійснювати їх тарування. 

 Отримані дані теоретичних та експериментальних досліджень 

слід відповідним чином обробити і підготувати для представлення. Ви-

конавець повинен знати, а читач – розуміти, яким чином це здійсню-

вати. Виходячи з цього, розробкою методики оброблення даних дослі-

джень (як експериментальних, так і теоретичних!) нехтувати не можна. 

Що стосується календарного плану робіт, то він повинен відобра-

жати усі їх основні етапи на протязі поточного року. В цьому плані 

прийнято передбачити проведення патентно-ліцензійного пошуку, 

який до речі, слід теж оформляти звітом за відповідно стандартизова-

ною формою. Обов’язково планується етап підготовки обладнання, 

приладів тощо, необхідних для проведення досліджень. Планується 

час на оброблення отриманих даних та написання річного звіту. 

При організації експерименту будь-якого виду слід дотримува-

тися єдиних вимог, проводити його на основі теорії. І це стосується 

всіх його складових: постановки мети, завдань та інтерпретації резуль-

татів від фіксації стану об'єкта до експерименту, визначення експери-

ментальних умов, виявлення можливостей впливу експериментальних 

змінних, оцінки стану об'єкта до і після експерименту. 
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Необхідно бути впевненим у тому, що вибрана методика відпові-

дає сучасному рівню науки та умовам, в яких проводяться дослі-

дження. А також у тому, що вона практично може застосовуватися в 

інших умовах і виконуватися іншим складом наукових працівників. 

 

2.2 Рекомендації щодо виконання роботи і оформлення звіту 

 

У процесі практичної роботи викладач формулює тему теоретич-

ного дослідження, надає його аналітичний опис, визначає склад і від-

повідні параметри МТА, а також встановлює ті теоретичні закономір-

ності, для визначення яких студенти мають скласти програму і мето-

дику. 

У рамках практичної роботи цей документ може мати наступний 

спрощений вигляд:  

1)  титульний аркуш; 

2) мета дослідження; 

3) програма дослідження; 

4) очікувані результати; 

5) робоча гіпотеза; 

6) об’єкт і предмет дослідження; 

7) методика дослідження; 

8) методика оброблення отриманих даних. 

 Приклад (зразок) написання методики теоретичних досліджень 

за такою схемою наведено у додатку А даних методичних рекоменда-

цій. 

 

2.3 Структура звіту з практичної роботи 

 

 Звіт про виконану практичну роботу має бути представлений і за-

хищений студентом у вигляді програми і методики досліджень (див. 
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додаток А) по тому програмному питанню, яке було визначене викла-

дачем у п. 2.2 даних методичних рекомендацій. 

 

2.4 Питання для самоконтролю 

 

1. Що таке теоретичні дослідження? З яких етапів вони складаються? 

2. Які розділи включає програма і методика теоретичних досліджень? 

3. Які методи проведення теоретичних досліджень Ви знаєте? 
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Додаток А 

 

ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО 

 

Механіко-технологічний університет 

Кафедра машиновикористання в землеробстві 

 

 

 

         ЗАТВЕРДЖУЮ 

         Науковий керівник,  

д.т.н.., проф. _______ Володимир НАДИКТО 

           «___»________2021 р. 

 

 

 

 

ПРОГРАМА І МЕТОДИКА 

ТЕОРЕТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

«Вплив геометричних параметрів поля на  

коефіцієнт використання робочих ходів  

машинно-тракторного агрегату» 

 

 

 

 

 

Виконавець:   ________________ Андрієнко В.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мелітополь  2021  
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 Мета дослідження: збільшення значини коефіцієнта робочого 

ходу машинно-тракторного агрегату (МТА) за рахунок раціонального 

вибору геометричних параметрів поля. 

 

1 Програма дослідження 

 

 1.1. Визначення впливу довжини робочого гону поля на коефіці-

єнт робочих ходів МТА. 

 1.2. Установлення залежності коефіцієнта робочих ходів МТА від 

площі оброблюваного поля. 

  

 Очікувані результати: графічні залежності, використання яких 

дозволить установити закономірності впливу геометричних парамет-

рів поля на величину коефіцієнта робочих ходів МТА.  

 Робоча гіпотеза: за раціонального вибору геометричних параме-

трів поля можна забезпечити прийнятну значину коефіцієнта робочих 

ходів МТА. 

 Предмет дослідження: процес впливу геометричних характери-

стик поля на значину коефіцієнта робочих ходів МТА. 

 Об’єкт дослідження: закономірності впливу геометричних пара-

метрів поля на величину коефіцієнта робочих ходів МТА.  

 

2 Методика дослідження 

 

 2.1 Методика визначення впливу довжини робочого гону поля на  

коефіцієнт робочих ходів МТА. 

 

 За фізичний об’єкт досліджень приймаємо посівний агрегат у 

складі орно-просапного трактора ХТЗ-16031 та 12-и рядної просапної 

сівалки «Optima». 

 Залежність коефіцієнта робочих ходів того чи іншого МТА від 

геометричних параметрів поля має наступний вид: 

φ =
Sп ∙ Lг

Sп ∙ Lг + 14 ∙ (Sп − Lг ∙ Bp) ∙ Ra ∙ e
, (1) 

 де Sп  площа поля, м2; 

Lг  робоча довжина гону поля, м; 

Вр  робоча ширина захвату МТА, м; 
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Ra, е  мінімальний робочий радіус повороту МТА та довжина 

його виїзду, м. 

 Для агрегату у складі вказаних вище трактора та сівалки маємо: 

 Вр = 8,4 м;  

 Ra = 5,5 м; 

 е = 6,0 м. 

 Поставлену задачу розв’язуємо для поля, площа якого (Sп) стано-

вить 70 га, тобто 700000 м2. 

 Перемінним параметром залежності (1) є робоча довжина гону 

поля Lг. У процесі теоретичних досліджень за залежністю (1) величину 

цього параметра змінюють від 400 до 1800 м з кроком 200 м. 

 

 2.2 Методика визначення впливу площі поля на  коефіцієнт робочих 

ходів МТА 

 

 Залежність коефіцієнта робочих ходів вказаного у п. 2.1 посів-

ного МТА від площі поля описується виразом (1). У процесі дослі-

дження параметр Sп змінюємо від 20 до 120 га з інтервалом 20 га. Па-

раметри посівного агрегату залишаються такими ж: Вр = 8,4 м; 

Ra = 5,5 м; е = 6,0 м. 

 

3 Методика оброблення отриманих даних 

 

 3.1, 3.2. Для досліджуваних процесів за результатами розрахунків 

будують графічні залежності: 

       = f(Lг);      (2) 

       = f(Sп).      (3) 

 Унаслідок аналізу графічних залежностей формулюють практи-

чні рекомендації щодо вибору таких геометричних параметрів поля, 

які є бажаними з точки зору забезпечення прийнятного коефіцієнту ро-

бочих ходів посівного МТА. 

 Якщо функції (2) і (3) мають оптимум, то процес визначення оп-

тимальних значин параметрів Lг і Sп є тривіальним. 

 За відсутності оптимумів функцій (2) і (3) раціональні значини 

геометричних параметрів поля можуть бути визначені за методикою, 

викладеною 1, с. 93.  

 Література 
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