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ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 

 

Тема: Оформлення результатів наукових досліджень 

 

Мета: розширити та поглибити знання студентів по оформленню 

результатів наукових досліджень; виробити практичні навички ведення 

записів результатів досліджень, складання схем лабораторних установок та 

стендів, зведення числових даних в таблиці, побудови графіків та проведення 

обчислень. 

Час: 2 год. 

 

1.1 Порядок виконання роботи 

 

- представити викладачу виконане завдання для самопідготовки. 

Умову завдання наведено у п. 1.2; 

- проробити практичну частину. 

 

1.2 Завдання для самопідготовки 

 

У процесі підготовки до заняття студент в обов’язковому порядку 

повинен виконати наступні завдання: 

а) вивчити конспект лекцій; 

б) опрацювати рекомендовану літературу; 

в) занести у зошит для практичних робіт такі матеріали: 

1) Ведення записів результатів під час проведення 

експериментів. 

2) Складання схем лабораторних та стендових установок. 

3) Особливості графічної інтерпретації результатів досліджень. 

4) Проведення обчислень та зведення числових даних у 

таблиці. 
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1.3 Практична частина 

 

1.3.1 Загальні положення 

 

Запис результатів досліджень. Під час проведення експериментів 

дуже важливо зразу ж записати отримані результати. Запис повинен бути 

ясним та лаконічним, з необхідними поясненнями, акуратно виконаним, щоб 

його можна було розібрати через деякий час. 

Запис результатів експериментів слід проводити у робочому зошиті із 

пронумерованими сторінками, в якому першу або останню сторінку 

відводять для детального змісту. 

Результати вимірів слід записувати негайно без будь-якої обробки. Це 

дає змогу виключити похибку, яку можна виправити тільки повтором 

експерименту. 

Вірність записаних показників слід обов'язково перевіряти, звіряючи 

їх з приладом, і впевнитись, що запис вірний. При цьому слід записати і 

номер приладу. 

Всі записи необхідно датувати, водночас вказуючи і час проведення 

експерименту. Це дозволить більш достовірно складати плани подальших 

дослідів. Деякі показники можуть змінюватись в залежності від пори року і 

тоді дата їх отримання необхідна для реальних висновків. 

Недопустимо проводити записи на клаптиках поперу, або ж у 

чернетках з наступним переписуванням і знищенням оригіналу. Під час 

переписувань можливі помилки, а також неможливо уникнути відбору даних, 

що записуються. 

При необхідності об'єднання результатів, записаних у різних місцях, 

або даних, що потрібні для побудови графіків, порівняння цифр між собою, 

переписування обов'язкове, але із збереженням попередніх записів у вигляді, 

отриманому під час експериментів. 
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Складання схем лабораторних або стендових установок 

Схеми мають велике значення у звітах про експерименти та в записах. 

Доповнена декількома словами схема часто є найпростішим коротким 

способом пояснення ідеї експерименту, опису установки та введення 

позначень. 

Для прикладу розглянемо три різних описи однієї і тієї же установки: 

словесний, графічний та комбінований. 

Словесний опис: схема установки для безперервного термолізу 

кормових дріжджів включає в себе дві сполучені посудини. З'єднувальна 

труба розміщена на відстані 2/3 висоти від днища. Обидві посудини мають 

парові барботери. Перша посудина обладнана розмішувальним пристроєм 

для суспензії та лійкою для подачі в посудину дріжджової суспензії. В цій 

посудині суспензія витримується протягом 30 хвилин при інтенсивному 

розмішуванні при температурі t = 70°С. В другій посудині суспензія 

витримується без розмішування при температурі t = 75 °С протягом 15 

хвилин. З нижньої частини цієї посудини суспензія подається на сушіння. 

До більш складних схем додають умовні позначення та інші 

уточнення і пояснення. 

Схема повинна бути виконана по можливості простіше і на ній 

повинно бути вказане тільки те, що має відношення до експерименту. Досить 

часто необхідно викреслити повну схему установки із приблизними 

дотриманням масштабу. На схемі можна не дотримуватись масштабу, якщо 

це дозволяє більш чітко виявити ту чи іншу особливість схеми. 

Комбінований опис схеми (рисунок 1) — схема установки для 

безперервного термолізу кормових дріжджів складається із двох сполучених 

посудин (1, 2). З'єднувальна труба (3) розташована на відстані 2/3 висоти від 

дна. Обидві посудини мають парові барботери (4). Перша посудина 

обладнана змішувальним пристроєм для суспензії (5) та лійкою (6) для подачі 

дріжджової суспензії. В цій посудині суспензія витримується протягом 30 

хвилин при температурі t =70 °С та інтенсивному розмішуванні. В другій 

посудині суспензія витримується без розмішування при температурі t =75 °С 
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протягом 15 хвилин. З нижньої частини цієї посудини (2) суспензія подається 

на сушіння. 

 

Графічний опис установки (схема) 

 

1,2 — сполучені посудини; 3 — з'єднувальна труба; 4 — парові 

барботери; 5 — змішувальний пристрій; б — лійка 

Рисунок 1 - Схема установки для безперервного термолізу кормових 

дріжджів: 

 

1.3.2 Зведення числових даних у таблиці 

 

Запис результатів вимірювань бажано проводити у вигляді таблиць, 

які відрізняються компактністю та простотою до читання. 

Значення однієї і тієї ж величини краще писати вертикальним 

стовпчиком, тому що при цьому легше порівнювати числа. На початку 

кожного стовпчика слід писати символ або назву відповідної величини та 

одиниці її вимірювання. 

Кожну таблицю слід позначати порядковим номером, це дає 

можливість посилатись на неї у тексті. Якщо таблиця всього одна, то її не 

нумерують. Якщо опис дослідження складається з декількох розділів і в 

кожному з них є свої таблиці, то вони позначаються двома цифрами, 
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наприклад, таблиця 2.3. Це означає, то в розділі 2 ця таблиця третя. 

Якщо ж опис експерименту не ділиться на розділи, то таблиці 

позначають однією цифрою. Кожна таблиця повинна мати назву в залежності 

від її змісту. 

Групи результатів вимірів різних величин слід розділити достатньо 

великими пропусками і кожній з них давати назву. Якщо серію вимірів 

необхідно звести до одного середнього значення, то його бажано не тільки 

відповідно позначити, але і якось виділити. 

Приклад 

 

Таблиця 1 - Накопичення біомаси дріжджів під час бродіння 

мелясного сусла 

Час бродіння, 

годин 

Кількість дріжджових клітин, 

млн./мл 

Об'ємний вміст 

спирту, % 

0 50,0 - 
4 53,6 0,987 

8 65,3 2,957 

12 82,1 5,556 

24 98,6 8,554 

48 95,0 9,184 

72 93,8 9,453 

 

Ніколи не слід виправляти цифри у записах, тому що навіть сам автор 

не завжди може їх прочитати з часом. Краще їх закреслити і поруч написати 

вірні значення. 

 

1.3.3 Графіки 

 

Графіками користуються з різною метою: 

— з їх допомогою можна визначити деякі величини: нахил чи 

відрізок, що відсікається на осі ординат прямою, яка зображує залежність 

між двома змінними; 
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— графіки більш наочно, ніж таблиці, показують залежність між 

показниками, що вивчаються, більш чітко видні точки експерименту та 

характер протікання процесу; 

— графіки дають наочне уявлення про залежність однієї фізичної 

величини від другої і дозволяють порівнювати експериментальні дані з 

теоретичною кривою; 

— в експериментальних роботах для встановлення емпіричного 

співвідношення між двома величинами. 

Для побудови графіків найчастіше використовують папір із лінійним 

масштабом, рідше логарифмічний. Останній буває напівлогарифмічним та 

подвійно логарифмічним. 

Вибір масштабу проводять з таких міркувань: 

1. Експериментальні точки не повинні зливатись між собою. 

2.  Масштаб повинен бути простим: краще, якщо одиниці вимірюваної 

величини (10, 100, 0,1) відповідає 1 см; можна, щоб 1 см відповідав 2 чи 5 

одиницям; інші співвідношення не бажані, щоб виключити похибки в 

результаті підрахунків; 

3. Інколи осі координат починають із нуля, інколи — ні. Доцільно 

будувати графік від нижніх меж вимірюваної величини, і, тільки в деяких 

випадках для встановлення характеру залежності між досліджуваними 

величинами, рекомендується будувати графік від початку координат. 

 

Рекомендації з побудови графіків 

1. Оскільки функції мають плавний, а не стрибковий характер, то 

через експериментальні точки слід проводити плавну лінію, а не з'єднувати їх 

ломаною. Лінія по можливості повинна проходити по точках, і приблизно 

однакова кількість точок повинна знаходиться з обох її боків. 

2. Для побудови графіка плавної залежності не слід брати багато 

точок, і тільки для кривих із максимумом та мінімумом необхідно наносити 

точки більш густо. 
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3. Щоб розрізняти експериментальні дані, які відносяться до різних 

умов або речовин, користуються різними позначеннями для точок. 

4. Для показу залежності зміни одночасно 2-х чи більше показників 

від одного (
1

y f ( x ),
2 2

y f ( x ),
3 3

y f ( x ) і ін.) на графіку наносять 

паралельно дві або більше осей, кожна з яких має свої ціни поділок. 

Додаткові осі можуть бути нанесені, як на осі ординат, так і на осі абсцис. 

5. Коли на графік для порівняння з експериментальними даними 

наносять теоретичну криву, то для її побудови використовують рівняння, що 

описує експериментальні дані (розраховане з застосуванням методу 

найменших квадратів). Наносять теоретичні точки олівцем і проводять через 

них плавну криву, після чого точки витирають. Експериментальні ж точки 

виділяють. В результаті такої побудови графіка чітко видно, при яких умовах 

процесу експериментальні дані збігаються з теоретичною кривою, а де 

починається розбіжність. 

 

1.3.4 Обчислення 

 

Метою експериментів є отримання числових величин. В зв'язку з цим 

точність при обчисленнях так само важлива, як і при вимірюваннях. Щоб 

зменшити вірогідність похибки, обчислення необхідно перевіряти. 

Обчислення слід поводити акуратно й послідовно, під час записів 

залишити вільне місце. Під час проведення обчислень зручно користуватися 

таблицями. Дуже часто числа одного стовпця отримують в результатах 

арифметичних дій над числами іншого або декількох стовпців. В зв'язку з 

цим на початку кожного стовпця слід зазначити вид дії, що виконується. 

Для поліпшення розрахунків стовпці можна позначити буквами в 

алфавітному порядку. Під час обробки результатів фізичних та фізико-

хімічних вимірів, а також різних обчислень за результатами експериментів 

необхідно дотримуватись правил поведінки зі значущими цифрами. 

Значущими цифрами називають всі цифри 1, 2, 3..., 9, а також "0", але тільки 
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в тих випадках, якщо він стоїть в середині або в кінці числа. Якщо ж нулі 

стоять у десятковому дробі з лівого боку для вказування розряду інших цифр, 

то вони значущими не вважаються. Так, у дробах 1,017; 0,17; 0,017, 0,0017 

перший має 4 значущі цифри, а три останні - по дві значущі цифри. Це стане 

зрозумілим, якщо останні 3 дроби записати у вигляді 17·10
-2

; 17·10
-3

; 17·10
-4

. 

В результатах досліджень слід писати стільки значущих цифр, щоб 

лише остання цифра була сумнівною, а передостання — достовірною. 

Приклад: 0,1000 г та 0,10 г — перше число означає, що наважку (0,1 

г) брали на аналітичних вагах з точністю до 1/10000 г, а друге — що наважка 

взята на технічних вагах із точністю 1/100 г. 

Слід пам'ятати, що збереження великої кількості значущих цифр (яке 

перевищує точність визначення) характеризує не точність результатів, а 

невміння виконавця обходитись з результатами вимірювань. 

При обчисленнях над приблизними числами: 

а)  при складанні (відніманні), множенні (діленні) зберігають їх 

стільки, скільки їх є у числі, виміряному з найменшою точністю; 

б) при піднесенні до ступеня та здобуванні кореня в результаті 

обчислення зберігають стільки значущих цифр, скільки їх є у підкореневому 

числі або у числі, що підноситься до ступеню; 

в) при логарифмуванні в результаті обчислення зберігають стільки 

значущих цифр у мантисі, скільки їх є у числі, що логарифмується. 

 

1.3.5 Округлення 

 

1. Якщо відкидається цифра, менша 5, то попередня цифра результату 

не змінюється. 

2. Якщо відкидається цифра, що більша або дорівнює 5, то попередня 

цифра результату збільшується на одиницю. 
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1.4 Послідовність виконання практичної роботи 

 

1.  Згідно порядкового номера в учбовому журналі викладача вибрати 

номер варіанта завдання та виписати дані із таблиці (дод. А ). 

2. Скласти таблицю, в якій передбачити розрахунок параметрів для 

побудови кривих сушіння зерна: розрахувати вологість на загальну масу 

( з

i
W ) та вологість на суху масу ( С

i
W ) для кожного проміжку часу 

 

з зп

i п

і

m
W 100 ( 100 W ),%

m
                                     (1) 

 
З

с i

i З

i

100 W
W ,%

100 W





                                            (2) 

де 
п

m — початкова маса проби зерна, г;  

і
m  — маса зерна в кожний конкретний момент сушіння, г;  

З

i
W  — початкова вологість зерна на загальну масу, %.  

 

Результати представити в таблиці з урахуванням точності та правил 

поведінки зі значущими цифрами і округлення. 

3. Вибрати масштаби вологості ( с
W ) та часу ( ) і побудувати криву 

сушіння в координатах W =f( ). 

4. Повести аналіз кривої сушіння та зробити висновки. 

 

1.5 Контрольні питання 

 

1) Яки вимоги ставлять до записів результатів експерименту? 

2) Вибір способу ведення записів результатів в залежності від 

експерименту. 

3) Що слід фіксувати під час проведення експерименту на приладах, 

стендах і т.п.? 
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4) Переваги схем лабораторних, стендових та інших установок 

порівняно із текстовим описом процесів. 

5) Які вимоги ставляться до складання схем лабораторних та 

стендових установок? 

6) Запис результатів вимірювань у вигляді таблиць. 

7) Як представляти таблиці у звітах, статях, інших наукових роботах? 

8) З якою метою використовують графіки? 

9) В чому полягає перевага графічного представлення результатів над 

табличним? 

10) Правила побудови графіків: вибір масштабів, побудова 

прямолінійних та криволінійних залежностей. 

11) Правила нанесення точок на графіках та проведення ліній. 

12) Перевага обчислень з допомогою таблиці. Навести приклад. 

13) Способи перевірки правильності обчислень. 

14) Правила поведінки із значущими цифрами. 

15) Точність обчислень отриманих вимірювань. 

16) Вимоги до числа знаків у результаті числової величини. 

17) Правила поведінки із приблизними числами під час виконання 

арифметичних дій. 

18) Правила округлення приблизних обчислень. 
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Додаток А 

(обов’язковий) 

Варіанти завдань для побудови кривих сушіння зерна 
Варіанти 

  

 

хв. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Початкова вологість зерна, 
з

п
W , % 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Маса проб зерна в процесі сушіння, ті, г 

0 100 100 100 100 80 80 80 80 50 50 50 50 40 40 40 

1 99,8 99,8 99,8 99,8 79,6 79,6 79,6 79,5 49,8 49,8 49,7 49,7 39,7 39,7 39,7 

2 99,4 99,4 99,5 99,5 79,0 79,1 79,0 79,1 49,6 49,6 49,4 49,5 39,3 39,4 39,5 

3 99,0 99,0 99,1 99,1 77,9 78,1 78,0 78,0 49,4 49,4 49,0 48,9 38,7 38,8 38,8 

4 98,8 98,6 98,5 98,5 77,1 77,2 77,0 76,9 49,0 48,8 48,1 48,1 37,6 37,6 37,7 

6 98,6 98,0 97,8 97,7 76,4 76,3 76,0 75,8 48,0 47,9 47,5 47,4 37,0 37,1 37,5 

8 98,4 97,4 97,1 96,9 75,4 75,4 75,0 74,8 46,9 46,9 46,7 46,6 36,4 36,4 36,8 

10 98,1 97,0 96,6 96,3 74,7 74,4 74,4 74,0 46,0 45,9 45,9 45,8 36,0 36,0 35,9 

12 97,8 96,6 96,0 95,7 74,4 73,8 73,8 73,1 44,9 45,0 45,0 44,9 35,4 35,4 35,2 

14 97,7 96,4 95,6 95,0 74,3 73,6 73,5 72,8 44,4 44,6 44,5 44,3 34,8 34,8 34,6 

16 - 96,5 95,4 94,4 74,4 73,5 73,2 72,5 44,1 44,1 43,9 43,8 34,3 34,3 33,9 

18 - - 95,3 94,1 - 73,5 72,8 72,0 44,2 43,8 43,5 43,2 33,8 33,9 33,4 

20 - - - 99,2 - - 72,6 71,7 - 43,6 43,2 42,8 33,6 33,5 33,0 

24 - - - - - - - 71,6 - - 43,0 42,6 33,5 33,3 32,8 

28            42,4 - 33,0 32,6 

32               32,6 

 

Продовження додатка А 
Варіанти 

  16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 зо 

Початкова вологість зерна, 
з

п
W , % 

хв. 24 25 26 27 28 23 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Маса проб зерна в процесі сушіння, ті  г 

0 100 100 100 100 80 80 80 80 50 50 50 50 40 40 40 

1 99,8 99,8 99,8 99,8 79,6 79,6 79,6 79,5 49,8 49,8 49,7 49,7 39,7 39,7 39,7 

2 99,4 99,4 99,5 99,5 79,0 79,1 79,0 79,1 49,6 49,6 49,4 49,5 39,3 39,4 39,5 

3 99,0 99,0 99,1 99,1 77,9 78,1 78,0 78,0 49,4 49,4 49,0 48,9 38,7 38,8 38,8 

4 98,8 98,6 98,5 98,5 77,1 77,2 77,0 76,9 49,0 48,8 48,1 48,1 37,6 37,6 37,7 

6 98,6 98,0 97,8 97,7 76,4 76,3 76,0 75,8 48,0 47,9 47,5 47,4 37,0 37,1 37,5 

8 98,4 97,4 97,1 96,9 75,4 75,4 75,0 74,8 46,9 46,9 46,7 46,6 36,4 36,4 36,8 

10 98,1 97,0 96,6 96,3 74,7 74,4 74,4 74,0 46,0 45,9 45,9 45,8 36,0 36,0 35,9 

12 97,8 96,6 96,0 95,7 74,4 73,8 73,8 73,1 44,9 45,0 45,0 44,9 35,4 35,4 35,2 

14 97,7 96,4 95,6 95,0 74,3 73,6 73,5 72,8 44,4 44,6 44,5 44,3 34,8 34,8 34,6 

16 - 96,5 95,4 94,4 74,4 73,5 73,2 72,5 44,1 44,1 43,9 43,8 34,3 34,3 33,9 

18 - - 95,3 94,1 - 73,5 72,8 72,0 44,2 43,8 43,5 43,2 33,8 33,9 33,4 

20 - - - 99,2 - - 72,6 71,7 - 43,6 43,2 42,8 33,6 33,5 33,0 

24 - - - - - - - 71,6 - - 43,0 42,6 33,5 33,3 32,8 

28            42,4 - 33,0 32,6 

32               32,6 
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