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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. «МЕТОДИ ОБРОБКИ І УЗАГАЛЬНЕННЯ 

РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ» 

Тема 4. РАДІОМЕТРИЧНІ І РАДІОСПЕКТРОСКОПІЧНІ МЕТОДИ 

АНАЛІЗУ 

 

Основи радіометрії 

Радіометрія — сукупність методів вимірювань активності A  (числа 



розпадів в одиницю часу) радіонуклідів. 

Радіоактівность—це здатність деяких хімічних елементів (урану, торія, 

радію, каліфорнію і ін.) мимоволі розпадатися і випускати невидимі 

випромінювання (α-, β-, γ-промені). Такі елементи називають 

радіоактивними. Радіоактивні речовини розпадаються із строго певною 

швидкістю, вимірюваною періодом напіврозпаду, тобто часом, протягом 

якого розпадається половина всіх атомів. Радіоактивний розпад не може бути 

зупинений або прискорений яким-небудь чином. Розпад радіоактивних ядер 

супроводжується іонізуючим випромінюванням. 

Активністю речовини називається число радіоактивних перетворень на 

одиницю часу. У системі СІ за одиницю активності прийнято одне ядерне 

перетворення на секунду - (розп./с). Ця одиниця носить назву беккереля (Бк). 

Позасистемною одиницею вимірювання активності є кюрі - (Ки); 1Ки – це 

активність такої кількості речовини, в якій відбувається 3,7•10
10

 актів 

розпаду в одну секунду. Одиниця активності 1Ки відповідає активності 1 г 

радію. Для вимірювання малої активності користуються похідними 

величинами: мілікюрі (1 мКи=10
-3

 Ки), мікрокюрі (1мкКи =10
-6

 Ки). 

Для визначення активності джерел г - випромінювання найчастіше 

користуються спеціальною одиницею вимірювання — міліграм-еквівалент 

радію (мг-экв. Ra). Активністю 1 мг-экв. Ra володіє така кількість 

радіонукліда, яка створює таку ж потужність дози, як і 1 міліграм радію, 

ув'язненого у фільтр з платини завтовшки 0,5 мм.  

Питома активність виражається різними одиницями вимірювань: 

Бк/см
3
, Бк/г, Ки/дм

3
, Ки/кг, Бк/м

3
 і так далі. 

Родоначальниками радіометрії можна вважати Е. Резерфорда і 

X.Гейгера, вперше в тих, що 1903 здійснили за допомогою іскрового 

лічильника визначення числа β — частинок, що випускаються в 1 з одним г 

Ra (питома активність - А). Масові вимірювання A  проводять відносними 

методами: порівнянням радіоактивних джерел, що вивчаються, із зразковими 

або з використанням відкаліброваних установок. Для створення зразкових 

джерел застосовують абсолютні вимірювання A . У простих з них 

використовуються газорозрядні так звані «4р-счетчики» β-, γ-, частинок і 

рентгенівського випромінювання. Абсолютні вимірювання здійснюють 

також за допомогою іонізаційних камер, напівпровідникових детекторів, 

калориметрів і ін. 

Якщо вдається визначити число N атомів радіонукліда в джерелі, то  

 



A N ln2 T                                                 (1) 

 

де   — постійна розпаду;  

Т - період напіврозпаду. 

 

Для абсолютних вимірювань активності нуклідів, розпад яких 

супроводжується каскадним випромінюванням, застосовують метод збігів. 

Установки, що включають два детектори, настроюють так, щоб роздільно 

реєструвалися випромінювання різного роду або різної енергії. При цьому 

вимірюють джерело з нуклідом, розпад якого супроводжується каскадним 

випусканням саме цих випромінювань 

 

 
2 12 1 2 12

A F( N N ) N N N                                (2) 

 

де 
1

N  і 
2

N  - швидкості рахунки, що отримуються кожним з детекторів. 

12
N  — швидкість рахунку збігів, а функція 

2 12
F( N N )  —> 1 при 

2 12
N N —> 1. 

 

Однією з форм калібрування установок є зняття залежності вірогідності 

реєстрації (або величини вироблюваного ефекту) від енергії випромінювання 

(криві ефективності). 

Методи радіометрії застосовують при вирішенні різних завдань: при 

досліджень методом радіоізотопних індикаторів, визначенні радіоактивного 

забруднення сировини і матеріалів, радіоактивного забруднення 

навколишнього середовища, датування в археології і геології і ін. 

Забруднення харчових продуктів радіоактивними речовинами 

(радіонуклідами) небезпечно для здоров'я людини, тому контроль їжі 

рослинного і тваринного походження останніми роками набуває особливо 

важливого значення. 

 

Біологічна дія радіоактивних випромінювань 

Створення ядерних реакторів, а також цілого ряду приладів, в яких 

використовуються радіоактивні ізотопи, зробило вельми актуальною 

проблему захисту живих організмів від опромінювання радіоактивними 

випромінюваннями. 

Ступінь, глибина і форма променевих уражень, перш за все, залежить 

від величини поглиненою біологічним об'єктом енергії випромінювання. Для 



характеристики цього показника використовують поняття поглиненої дози. 

Поглиненою дозою випромінювання D  називають величину, рівну 

відношенню енергії іонізуючого випромінювання, переданої опромінюваній 

речовині, до маси цієї речовини. Одиницею поглиненої дози випромінювання 

служить грей (Гр): 

1 Гр — це така доза випромінювання, коли масі речовини в 1 кг 

передається енергія іонізуючого випромінювання 1 Дж. 

У радіаційній гігієні широке застосування отримала позасистемна 

одиниця — радій — це поглинена доза, при якій кількість поглиненою 

енергія в 1 г будь-якої речовини складає 10
-5

 Дж незалежно від вигляду і 

енергії випромінювання. Похідними даної одиниці є мілірад (1 мрад = 10
-3

 

радій) і микрорад (1 мкрад 10
-6 

 радий). 

Позасистемною одиницею експозиційної дози рентгенівського і  - 

випромінювання є рентген (Р). Величини 0,0114 Дж/м
3
 і 87,7•10

-4
Дж/кг 

прийнято називати енергетичними еквівалентами рентгена. 

Співвідношення між поглиненою дозою випромінювання, вираженою в 

радах, і експозиційною дозою, вираженою в рентгенах, для повітря має 

вигляд  

 

эксп погл
D 0,877 D .                                         (3) 

 

Біологічним еквівалентом рентгена (Бер) в системі СІ є зивер (Зв). 

Потужністю дози випромінювання D' називають величину, рівну 

відношенню дози до часу опромінювання: D D t . Одиницею служить грей 

в секунду (Гр/с). 

Ядерні випромінювання надають сильну вражаючу дію на всі живі 

організми. Первинною дією іонізуючих випромінювань на організм є 

пошкодження молекул, їх руйнування і тим самим порушення 

життєдіяльності організму. Різні органи людського тіла по-різному реагують 

на опромінювання. 

Найбільш чутливі до опромінювання кровотворні органи (кістковий 

мозок, селезінка, лімфатичні залози). Їх поразка приводить до лейкемії – 

порушення кровотворення (білокрів'я). При опромінюванні часто виникають 

ракові пухлини. 

Гранично допустимою дозою опромінювання (ПДД) вважають дозу, по 

порядку величини співпадаючу з природним радіоактивним фоном, в якому 

живе людина. Цей фон виникає за рахунок космічного випромінювання і 

радіоактивності Землі. 

ПДД для рентгенівських, гамма- і бета- випромінювань складає 

близько  10
-3

 Гр в рік. Для теплових нейтронів ця доза нижче в 5 разів, для 



швидких нейтронів, протонів і β-частиц — в 10 разів. Доза в 4 – 6 Гр 

безумовно смертельна. Для осіб, що працюють постійно з джерелами 

іонізуючих випромінювань, ПДД складає не більше 10
-3

 Гр в тиждень, тобто 

0,5 Гр в рік. Для навколишнього населення ПДД опромінювання встановлена 

в 100 разів менша. 

Слід врахувати, що іноді при дозах, декілька менших ПДД, іонізуючі 

випромінювання можуть порушити структуру хромосом в статевих клітках, 

що може привести до мутацій або до появи неповноцінного потомства з 

природженими захворюваннями. Тому у всіх випадках прагнуть зменшити 

ПДД, щоб тим самим зменшити вірогідність небажаних генетичних наслідків 

опромінювання. 

 

Детектори іонізуючих випромінювань 

Для виявлення і вимірювання радіоактивних випромінювань 

використовують прилади різних типів. 

Детектори іонізуючих випромінювань застосовують для виявлення 

іонізуючого випромінювання і вимірювання його енергії. Дія більшості 

детекторів заснована на виявленні ефекту від іонізації або збудження атомів 

або молекул речовини іонізуючим випромінюванням. До них відносяться: 

детектори з іонізаційними камерами і газорозрядними лічильниками. 

Детектори, в яких використовується ефект флуоресценції, називають 

сцинтиляційними лічильниками. Фотографічні детектори дозволяють зміряти 

рівень іонізуючих випромінювань по щільності почорніння фотоматеріалів, а 

хімічні – за наслідками різних хімічних реакцій (феросульфатний детектор, 

детектор на основі чотирихлористого вуглецю, нітратний детектор). 

Найчастіше в радіометричних вимірюваннях використовують 

сцинтиляційні лічильники, що мають низку переваг: вони універсальні з 

погляду можливості реєстрації іонізуючих випромінювань практично будь-

яких видів; дають можливість вимірювати енергію досліджуваних частинок 

або квантів; володіють високою роздільною здатністю і високою 

ефективністю реєстрації  - випромінювання (до декількох відсотків). 

Сучасний сцинтиляційний лічильник складається з сцинтилятора — 

речовини, здатної випускати видиме випромінювання під дією заряджених 

частинок, і фотоелектронного помножувача (ФЕП), в якому енергія світлових 

спалахів (сцинтиляції) перетвориться в імпульси електричного струму. 

Прилади вітчизняного виробництва для радіаційної розвідки і 

дозиметричного контролю (ДП-5В, СРП-68 ДП-100, РКБ-4, КРБ-1) широко 

використовуються для контролю сировини і матеріалів, харчових продуктів і 

питної води. 

Для вимірювання дози і потужності дози використовують спеціальні 

прилади — дозиметри. Найбільш поширені дозиметри, датчиками яких 



служать іонізаційні камери, а іноді лічильники, фотоплівки і сцинтилятори. 

Вихід датчика через спеціальну електронну схему сполучають з показуючим 

(або реєструючим) приладом, шкала якого проградуйована в одиницях дози 

або потужності дози. 

Широке застосування отримали прилади КД (кишеньковий дозиметр), 

що є мініатюрним електроскопом, що заряджається до початку роботи. 

Іонізуюче випромінювання розряджає електроскоп, по ступеню розрядки 

судять про отриману дозу. Прилад формою і розмірам виготовляють схожим 

на авторучку. Покладений в кишеню, він реєструє дозу, отриману людиною 

за час роботи. 

 

Радіографія 

Радіографія (від латинського radio - випромінюю і грецького graphs – 

пишу), - метод дослідження структури різних об'єктів (сировини, матеріалів, 

виробів, харчових продуктів, сплавів, біологічних, тканини і ін.), що полягає 

в отриманні їх зображення: шляхом реєстрації їх власного або наведеного 

радіоактивного випромінювання, а також при просвічуванні 

випромінюванням зовнішнього джерела. Для отримання зображення 

застосовуються фотографічні матеріали, чутливі до рентгенівського 

випромінювання, ядерні фотографічні емульсії і трекові детектори 

частинок (уламків поділу  - частинок і ін.). Радіографія дозволяє вивчати 

розподіл радіоактивних речовин (авторадіографія) і наявність 

неоднородностей і домішок в досліджуваних об'єктах (гамма- і нейтронна 

радіографія) по щільності почорніння фотоемульсії або кількості треків 

частинок 

 

Радіоспектроскопія 
Радіоспектроскопія – розділ фізики, в рамках якого досліджуються 

переходи між енергетичними рівнями квантової системи, індуковані 

електромагнітним випромінюванням радіодіапазону. 

Різноманіття резонансних явищ, викликаних цими переходами, 

обумовлює популярність методів радіоспектроскопії. Виникнувши в 

експериментах з молекулярними і атомними пучками (метод Рабі), методи 

радіоспектроскопії надалі розповсюдилися на речовини в газоподібному, 

рідкому і твердому станах. 

Радіоспектроскопія відрізняється від оптичної спектроскопії і 

інфрачервоної спектроскопії специфічними особливостями: 

а) завдяки малим частотам   і, отже, малим енергіям квантів E  у 

радіоспектроскопії досліджуються кванти, переходи між близько 

розташованими рівнями енергії. Це робить можливим вивчення таких 

взаємодій в речовині, які викликають дуже малі розщеплювання 

енергетичного рівня, непомітні для оптичної спектроскопії. У 



радіоспектроскопії досліджуються обертальні і інверсійні рівні; зеемановское 

розщеплювання рівнів електронів і атомних ядер в зовнішньому і 

внутрішньому магнітних полях [Мікрохвильова, спектроскопія, 

Електронний парамагнітний резонанс (ЕПР); Ядерний магнітний резонанс 

(ЯМР)]; рівні, утворені взаємодією квадрупольних моментів ядер з 

внутрішніми електричними полями [Ядерний, квадрупольний резонанс 

(ЯКР)] і взаємодією електронів провідності із зовнішнім магнітним полем 

[Циклотронний резонанс (ЦР)]. У магнитоупорядоченных середовищах 

спостерігається резонансне поглинання радіохвиль, пов'язане з колективним 

рухом магнітних моментів електронів (Феромагнітний резонанс, 

антиферомагнітний резонанс). 

би). Природна ширина спектральної лінії в радіодіапазоні дуже мала (
3  ). Спостережувана ширина   обумовлена різними тонкими 

взаємодіями в речовині. Аналіз ширини і форми ліній дозволяє кількісно їх 

оцінювати, причому ширина і форма лінії в радіоспектроскопії може бути 

зміряна з дуже великою точністю. 

у). Вимірювання довжини хвилі  характерне для оптичної 

спектроскопії, в радіоспектроскопії замінюється вимірюванням частоти що 

здійснюється зазвичай радіотехнічними методами з великою точністю. Це 

дозволяє вимірювати тонкі деталі спектрів, пов'язані з малими зрушеннями 

рівнів систем, що беруть участь в поглинанні радіохвиль. 

Оптичне накачування і оптична орієнтація атомних систем розширили 

зміст радіоспектроскопії, дозволивши застосувати методику магнітного 

резонансу до вивчення основного і збуджених полягань атомів в газах при 

дуже низькому тиску ~ 10-6 – 10-3 мм рт. ст. (атомів, що володіють або 

електронним, або ядерним парамагнетизмом). Оптичне накачування 

збагатило радіоспектроскопію новими явищами (багатофотонні процеси, 

параметричний резонанс і ін.), пов'язаними з різними проявами взаємодії 

радіочастотних полів з речовиною. Нелінійна радіоспектроскопія досліджує 

відгук атомної системи на дію сильного радіочастотного поля. 

 

Методи вимірювань 

Досліджувану речовину поміщають в радіочастотне поле, амплітуду 

якого вимірюють при резонансі і без нього. Різницю амплітуд визначає 

коефіцієнт поглинання енергії в зразку. Зазвичай використовують стоячу 

хвилю в об'ємному резонаторі (ЕПР, ЯМР, ЯКР і ЦР) або ж хвилю, що 

біжить, в радіохвилеводі. У разі резонатора зразок поміщають в пучність 

електричного поля при спостереженні електричних переходів і в пучність 

магнітного поля, якщо спостерігаються магнітні переходи. 

 

Застосування радіоспектроскопії 
Методами радіоспектроскопії можна визначати структуру твердих тіл, 

рідин, молекул, магнітні і квадрупольні моменти атомів ядер, симетрію поля 

оточення, валентність іонів, електричні і магнітні властивості атомів, 

молекул радикалів і ін. Методи радіоспектроскопії застосовуються для 



якісного і кількісного аналізу речовин. У радіоспектроскопії вперше 

спостерігалося вимушене випромінювання, що привело до створення 

квантових генераторів і підсилювачів спочатку в радио-, а потім в 

оптичному діапазонах. 

 

Ядерний магнітний резонанс 

Ядерний магнітний резонанс (ЯМР) – виборче поглинання 

електромагнітної енергії речовиною, обумовлене ядерним парамагнетизмом. 

ЯМР — один з методів радіоспектроскопії, спостерігається, коли на 

досліджуваний зразок діють взаємно перпендикулярні магнітні поля: сильне 

постійне 
0

H  і слабке радіочастотне 
1

H  (106—107 Гц). Будучи квантовим 

ефектом, ЯМР, як і інші види магнітного резонансу, допускає класичне 

пояснення деяких своїх особливостей. Більшість атомних ядер мають 

власний момент кількості руху J I  де I  – ядерний спин. Спин обумовлює 

дипольний магнітний момент ядра: 

 

J I g I      . (1) 

 

Здесь   — гиромагнитное отношение (для протона 
пр

 =2,675 рад∙с-
1
), 

g  — безразмерная величина, определяемая структурой ядра (ядерный g  -

фактор), по порядку равная нескольким единицам; 
p

e m c   — ядерный 

магнетон (m  и e  — масса и заряд протона). Магнитный момент ядра   

примерно в 10
3
 раз меньше электронных моментов. В магнитном поле Hо  на 

магнитный диполь действует вращающий момент, равный [ Ho ], и вектор 

  прецессирует вокруг направления Hо  с частотой  

 

Ho                                                       (2) 

 

під незмінним кутом  . Така прецессия створює змінний магнітний момент 

sin  що обертається в площині, перпендикулярній Hо  (рис. 1). 

 



Рис. 1 – Прецессия магнітного моменту   ядра в полі Hо :   — кут 

прецессии . 

 

Поле 
1

H , вращающееся в той же плоскости с частотой  , 

взаимодействует с моментом  ; взаимодействие становится заметным, если 

частота   близка к 
0

 , а направления вращения   и поля 
1

H  одинаковы. 

При 
0

   наступает резонанс, если даже под действием очень слабого поля 

1
H  проекция магнитного момента диполя на Hо  изменяется по величине. 

Згідно квантової моделі, стану ядерного спину I  і магнітного моменту 

  у полі Hо  квантовані, тобто компоненту 
I

M  спина I  уздовж поля Hо  

може приймати одне ( 2J 1 ) цілочисельних значень, і умова: 

 

H I
E Ho g HoM    (3) 

 

визначає систему з ( 2J 1 ) рівновіддалених рівнів енергії, 

обумовлених взаємодією ядерного магнітного моменту з постійним 

магнітним полем Hо  (Рис. 14.2; Зеемана афект). ЯМР виникає унаслідок 

квантових переходів ядер, що індукуються радіочастотним полем 
1

H з 

нижніх енергетичних рівнів на вищерозміщені. Переходи супроводжуються 

поглинанням електромагнітної енергії. Поле 
1

H  може бути лінійне 

поляризованим, його можна розкласти на 2 протилежно поляризованих по 

кругу поля, одне з яких і порушуватиме ЯМР. 

 
Рис. 2 – Система з ( 2J 1 ) рівновіддалених рівнів енергії, 

обумовлених взаємодією ядерного магнітного моменту з постійним 

магнітним полем Hо  

 

Частота переходів повинна задовольняти умові: 

 

2 1 I
( E E ) g Ho M      (4) 

 

де 
I

M  – різниця магнітних квантових чисел рівнів (інтенсивний ЯМР 

спостерігається при 
I

M =1). 



 

ЯМР вперше спостерігався американським фізиком І. А. Рабі в 1937 на 

ізольованих ядрах в молекулярних і атомних пучках. У 1946 Е. Перселл і Ф. 

Блох (США) із співробітниками розробили методи спостереження ЯМР в 

речовинах, що конденсували, де ядерні моменти взаємодіють між собою і з 

оточенням. Ці два роди взаємодій відновлюють теплову рівновагу в зразку 

(нормальний розподіл ядер по рівнях енергії), що порушується полемо 
1

H і 

тим самим дозволяють спостерігати резонансне поглинання в середовищі, що 

конденсує. Релаксаційні процеси пов'язані з процесами встановлення і 

руйнування ядерної намагніченості M . Що процесують в сильному полі Hо

магнітні моменти   мають компоненти як уподовж Hотак і 

перпендикулярно йому. Суми тих і інших для одиниці об'єму речовини 

визначають подовжню (Міліграм) і поперечні (Мх і Му) ядерні 

намагніченості. 

Взаимодействие спинов между собой (спин-спиновое взаимодействие) 

не может изменить их суммарной энергии и влиять на установление значения 

Мг. Чтобы изменить Мг, необходим обмен энергией спинов с окружением 

(спин-решёточное взаимодействие). Мх и Му, напротив, изменяются 

вследствие спин-спинового взаимодействия и (в идеальном случае) не 

зависят от спин-решёточного взаимодействия. Скорости изменения Мг, Мх и 

Му характеризуют временами продольной 
1

T  и поперечной 
2

T  релаксации. В 

жидкостях обычно 
1

T  и 
2

T  близки друг другу. Кристаллизация приводит к 

значительному уменьшению 
2

T  (релаксационные процессы связаны с 

характеристиками движения молекул). В чистых диамагнитных кристаллах 

1
T  достигает величины в несколько часов из-за малости 

внутрикристаллических полей и особенностей модуляции этих полей 

тепловыми колебаниями. Парамагнитные примеси приводят к резкому 

уменьшению 
1

T , обусловленному действием магнитных полей примесных 

ионов; для парамагнитных жидких растворов 
1

T  ~10
-3

—10
-4

 с и зависит от 

концентрации парамагнитных молекул. Релаксационные процессы в 

металлах в основном определяются магнитным взаимодействием электронов 

проводимости и ядер. Определяемое этим время 
1

T  имеет при температуре 

1— 10 К значения от мс до десятков с, оно зависит от температуры и чистоты 

образца. 

Лінія ЯМР має лоренцеву форму, визначувану в основному спін-

спіновою взаємодією, і ширину  пропорційну 
2

1 T . У кристалах спін-

спінова взаємодія ядер звичайна таке велике, що лінія розщеплюється на 

декілька компонент. На форму лінії робить вплив електричний 

квадрупольний момент ядер, що взаємодіє з внутрішньокристалічним 

електричним полем. У складних молекулах спектр однакових ядер атомів, що 

займають нееквівалентні положення, складається з ряду ліній. Наприклад, 6 

атомів водню етилового спирту викликають появу 3 ліній (Рис. 14.3), 

відстань між якими значно більше ширини ліній (при частоті 40 Мгц і Ho= 



9350 Э це відстань 
H

 =24Э). Розщеплювання резонансних ліній груп ВІН, 

Сн2, CH3 обумовлене непрямою спін-спіновою взаємодією. 

Цей, т.з. хімічне зрушення, виникає як наслідок відмінності взаємодії 

електронів нееквівалентних атомів з полем Ho . Хімічне зрушення дозволяє 

судити про структуру молекул речовини. Спектри ЯМР ускладнені із-за т.з. 

непрямої спін-спінової взаємодії ядер, здійснюваної через посредство 

моментів спинів і орбітальних електронів. 

 
Рис. 3 – Спектр ЯМР протонів в чистому етиловому спирті. 

 

У металах в результаті взаємодії електронів провідності з ядрами 

виникає зрушення частоти (зрушення Найта). 

ЯМР спостерігають за допомогою радіоспектроскопів (спектроскоп 

ЯМР). Зразок досліджуваної речовини поміщають як сердечник в котушку 

генеруючого контура (поле 
1

H розташованого в зазорі магніта, що створює 

поле Ho  так, що H Ho  (Рис. 14.4). 

 
Рис. 4 – Схема спектроскопа ЯМР: 

1 — котушка із зразком; 2 — полюси магніта; 3 — ВЧ генератор;  

4 — підсилювач і детектор; 5 – генератор модулюючої напруги; 

6 — котушки модуляції поля Ho . 

 



При 
0

   наступає резонансне поглинання, що викликає падіння 

напруги на контурі, в схему якого включена котушка із зразком. Падіння 

напруги детектується, посилюється і подається на розгортку осцилографа. 

Поле Ho  модулюється так, що воно міняється на декілька Э з частотою від 

50 Гц до 1 кГц. Цією ж частотою здійснюється горизонтальна розгортка 

осцилографа. На екрані видно повторений двічі сигнал поглинання. 

Апаратура, вживана для досліджень різних тонких ефектів ЯМР, складніше, 

вона забезпечена автоматичними пристроями для запису спектрів і тому 

подібне 

ЯМР як метод дослідження ядер, атомів і молекул отримав 

багатообразні застосування у фізиці, хімії, біології, техніці. Досліджені 

механічні, електричні і магнітні властивості багатьох ядер, визначені (з 

високою точністю) деякі фізичні константи, отримані дані про властивості 

речовини в рідкому і кристалічному станах, про будову молекул, металів, 

поведінці речовин в живих організмах і так далі На основі ЯМР розроблені 

методи дослідження складу сировини і матеріалів, контролю ходу хімічних 

реакцій і ін. 

 

Акустичний ядерний магнітний резонанс 
Акустичний ядерний магнітний резонанс(АЯМР), виборче поглинання 

енергії акустичних коливань (фононів), обумовлене переорієнтацією 

магнітних моментів атомних ядер в твердому телі, поміщеному в постійне 

магнітне поле. Для більшості ядер резонансне поглинання спостерігається в 

області УЗ частот від 1 до 100 Мгц. АЯМР аналогічний ядерному магнітному 

резонансу (ЯМР). 

Природа резонансного поглинання фононів пов'язана з передачею 

енергії пружної хвилі системі ядерних спинів унаслідок модуляції 

акустичними коливаннями різних внутрішніх взаємодій. Акустичні 

коливання з частотою v розповсюджуючись в речовині, можуть викликати 

квантовий перехід ядра між магнітними підрівнями, різними напрямами 

спину, що характеризуються, якщо енергія фонона рівна різниці енергій між 

рівнями. Перехід з нижнього рівня 
1

E  на верхній 
2

E  супроводжується 

поглинанням фонона, а перехід з верхнього рівня на нижний – його 

випромінюванням (рис. 15.1). 

 



Рис. 5 — Рівні енергії для ядра із спином 3I
2

  у постійному 

магнітному полі. Стрілками зображені можливі переходи для АЯМР cm 1   

і cm 2  . 

 

Оскільки при термодинамічній рівновазі число ядер 
2

N  на рівні з 

енергією 
2

E  менше, ніж число спинів 
1

N  на рівні 
1

E при акустичних 

коливаннях число актів поглинання перевищує число актів випромінювання, 

і в результаті відбувається резонансне поглинання фононів – АЯМР і 

спостерігається резонансна лінія з характерною для неї шириною і формою. 

При АЯМР дозволені переходи з магнітними квантовими числами 

m : 1, 2    (Рис. 15.1)тоді як в звичайному ЯМР дозволені переходи тільки 

cm 1  . Експериментально АЯМР спостерігається у вигляді додаткового 

поглинання УЗ або реєстрацією насичення ліній ЯМР. 

Застосування АЯМР дозволяє розширити можливості ЯМР і отримати 

додаткову інформацію про структуру твердих тіл. АЯМР широко 

використовується при дослідженнях металів і низькоомних ПП, коли 

застосування ЯМР утруднено унаслідок скин - ефекту, що не дозволяє 

магнітному полю проникнути всередину зразка. АЯМР - метод дослідження 

ядерного спин - фононної взаємодії; він дозволяє вивчити при кімнатних 

температурах однофононные процеси, які в ЯМР виявляються тільки при 

низьких температурах, отримати інформацію про дислокації і інші дефекти 

кристала, про величину і природу внутрішніх магнітних полів, а також про 

процеси теплової релаксації в магнітних матеріалах. АЯМР можна 

використовувати для реєстрації нелінійних фонон - фононних взаємодій в 

твердих тілах. 

 

Тема 5. ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ І ЕТАПИ НАУКОВИХ 

ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

1. Методи і техніка досліджень. 

2. Суть і особливості методик теоретичних та експериментальних 

      досліджень. 

3. Методика отримання та обробки одержаної інформації. 

 

Основні поняття та визначення 

Для дослідників-початківців дуже важливо мати уявлення про 

методологію та методи наукової творчості, оскільки на перших кроках 

до оволодіння навичками наукової роботи найбільше виникає питань 

саме методологічного характеру. Передусім бракує досвіду у 

використанні методів наукового пізнання, застосуванні логічних законів 

і правил, нових засобів і технології. Тому є сенс розглянути ці питання 

докладніше. 



Не можна ігнорувати факти тільки тому, що їх важко пояснити або 

знайти їм практичне використання. Зміст нового в науці не завжди 

бачить сам дослідник. Нові наукові факти і навіть відкриття, значення 

яких погано розкрите, можуть тривалий час лишатися в резерві науки і 

не використовуватися на практиці. 

При науковому дослідженні важливо все. Концентруючи увагу на 

основних або ключових питаннях теми, не можна не зважати на побічні 

факти, які на перший погляд здаються малозначущими. Проте саме такі 

факти можуть приховувати в собі початок важливих відкриттів. 

Для дослідника недостатньо встановити новий факт, важливо дати 

йому пояснення з позицій сучасної науки, розкрити його 

загальнопізнавальне, теоретичне або практичне значення. 

Виклад наукових фактів має здійснюватися в контексті загального 

історичного процесу, історії розвитку певної галузі, бути 

багатоаспектним, з урахуванням як загальних, так і специфічних 

особливостей. 

Накопичення наукових фактів у процесі дослідження - це творчий 

процес, в основі якого завжди лежить задум ученого, його ідея. 

У філософському визначенні ідея - це продукт людського 

мислення, форма відображення дійсності. Ідея відрізняється від інших 

форм мислення тим, що в ній не тільки відображається об'єкт вивчення, 

а й міститься усвідомлення мети, перспективи пізнання і практичного 

перетворення дійсності. Тому важливе значення має історичне вивчення 

не лише об'єкта дослідження, а й становлення та розвитку знань про 

нього. 

Ідеї народжуються з практики, спостережень навколишнього світу 

і потреб життя. В основі ідей лежать реальні факти і події. Життя 

висуває конкретні завдання, однак часто не відразу знаходяться 

продуктивні ідеї для їх вирішення. У такому разі на допомогу 

приходить здатність дослідника проаналізувати ідеї, погляди 

попередників, запропонувати новий, зовсім незвичний аспект розгляду 

завдання, яке протягом тривалого часу не могли вирішити при 

загальному підході до справи. 

Вивчення історичного досвіду, визначення етапів становлення, 

розвитку об'єкта дослідження та ідеї від часу виникнення до стадії 

вирішення завдання значно збагачує наукове дослідження, свідчить про 

достовірність його результатів і висновків, підтверджує наукову 

об'єктивність і компетентність дослідника. 

Нова ідея - не просто зміна уявлень про об'єкт дослідження. Це - 

якісний стрибок думки за межі сприйнятих почуттями даних і, 

здавалося б, перевірених рішень. Нові ідеї можуть виникати під 

впливом парадоксальних ситуацій, коли виявляється незначний, 



неочікуваний результат, який надто розходиться із загальноприйнятими 

положеннями науки - парадигмами. Отримання нових знань 

відбувається за схемою:  

 

парадигма — парадокс — нова парадигма. 

 

Розвиток науки - це зміна парадигм, методів, стереотипів 

мислення. Перехід від однієї парадигми до іншої не піддається 

логічному опису, бо кожна з них відкидає попередню і несе принципово 

новий результат дослідження, який не можна логічно вивести з відомих 

теорій. Особливу роль тут відіграють інтуїтивні механізми наукового 

пошуку, які не ґрунтуються на формальній логіці. 

Складність, багатогранність і міждисциплінарний статус будь-якої 

наукової проблеми приводять до необхідності її вивчення у системі 

координат, що задається різними рівнями методології науки. 

Методологія (гр. methodos - спосіб, метод і logos - наука, знання) - 

вчення про правила мислення при створенні теорії науки. 

Питання методології досить складне, оскільки саме це поняття 

тлумачиться по-різному. Багато зарубіжних наукових шкіл не 

розмежовують методологію і методи дослідження. У вітчизняній 

науковій традиції методологію розглядають як учення про науковий 

метод пізнання або як систему наукових принципів, на основі яких 

базується дослідження і здійснюється вибір сукупності пізнавальних 

засобів, методів, прийомів дослідження. Найчастіше методологію 

тлумачать як теорію методів дослідження, створення концепцій, як 

систему знань про теорію науки або систему методів дослідження. 

Методику розуміють як сукупність прийомів дослідження, включаючи 

техніку і різноманітні операції з фактичним матеріалом. 

Методологія виконує такі функції: 

 визначає способи здобуття наукових знань, які відображають 

динамічні процеси та явища; 

 направляє, передбачає особливий шлях, на якому досягається 

певна науково-дослідницька мета; 

 забезпечує всебічність отримання інформації щодо процесу чи 

явища, що вивчається; 

 допомагає введенню нової інформації до фонду теорії науки; 

 забезпечує уточнення, збагачення, систематизацію термінів і 

понять у науці; 

 створює систему наукової інформації, яка базується на 

об'єктивних фактах, і логіко-аналітичний інструмент наукового 

пізнання. 



Ці ознаки поняття "методологія", що визначають її функції в 

науці, дають змогу зробити такий висновок: методологія - це 

концептуальний виклад мети, змісту, методів дослідження, які 

забезпечують отримання максимально об'єктивної, точної, 

систематизованої інформації про процеси та явища. 
Методологічна основа дослідження, як правило, не є самостійним 

розділом наукової праці, однак від її чіткого визначення значною мірою 

залежить досягнення мети і завдань наукового дослідження. Крім того, 

в розділах основної частини наукової роботи подають виклад загальної 

методики і основних методів дослідження, а це потребує визначення 

методологічних основ кваліфікаційної роботи. 

Під методологічною основою дослідження слід розуміти основне, 

вихідне положення, на якому базується наукове дослідження. 

Методологічні основи даної науки завжди існують поза цією наукою, за 

її межами і не виводяться із самого дослідження. 

Методологія, як вчення про систему наукових принципів, форм і 

способів дослідницької діяльності, має розгалужену структуру. Нині 

розрізняють фундаментальні, загальнонаукові принципи, що 

становлять власне методологію, конкретно наукові принципи, що 

лежать в основі теорії тієї чи іншої дисципліни або наукової галузі, і 

систему конкретних методів і технік, що застосовуються для 

вирішення спеціальних дослідницьких завдань. 

Філософська, або фундаментальна, методологія є вищим рівнем 

методології науки, що визначає загальну стратегію принципів пізнання 

особливостей явищ, процесів, сфер діяльності. 

Усі досягнення минулого були опрацьовані у вигляді 

діалектичного методу пізнання реальної дійсності, в основу якого 

було покладено зв'язок теорії і практики, принципи пізнаваності 

реального світу, детермінованості явищ, взаємодії зовнішнього і 

внутрішнього, об'єктивного і суб'єктивного. 

Діалектична логіка пізнання стала універсальним інструментом 

для всіх наук, при вивченні будь-яких проблем пізнання і практики. 

Діалектика як метод пізнання природи, суспільства і мислення, 

розглянута в єдності з логікою і теорією пізнання, є фундаментальним 

науковим принципом дослідження багатопланової і суперечної 

дійсності в усіх її проявах. Діалектичний підхід дає змогу обґрунтувати 

причинно-наслідкові зв'язки, процеси диференціації та інтеграції, 

постійну суперечність між сутністю і явищем, змістом і формою, 

об'єктивність в оцінюванні дійсності. Досвід і факти є джерелом, 

основою пізнання дійсності, а практика — критерієм істинності теорії. 

Діалектика як фундаментальний принцип і метод пізнання має 

величезну пояснювальну силу. Однак вона не підмінює конкретно 



наукові методи, пов'язані зі специфікою досліджуваної сфери. 

Діалектика виявляється в них і реалізується через них відповідно до 

вимог спадкоємності і непротиріччя в методології. 

Філософські вчення, провідними ідеями яких є філософські 

концепції наукового пізнання, діалектичний метод і теорія наукової 

творчості, визначають загальний підхід до вивчення проблеми, спрямовані 

на вирішення стратегічних, а не тактичних завдань дослідження і пов'язані 

з ним опосередковано. 

Загальнонаукова методологія використовується в усіх або в 

переважній більшості наук, оскільки будь-яке наукове відкриття має не 

лише предметний, але й методологічний зміст, спричиняє критичний 

перегляд прийнятого досі понятійного апарату, чинників, передумов і 

підходів до інтерпретації матеріалу, що вивчається. 

До загальнонаукових принципів дослідження належать: 

історичний, термінологічний, функціональний, системний, когнітивний 

(пізнавальний), моделювання та ін. 

Сучасне науково-теоретичне мислення прагне проникнути у 

сутність явищ і процесів, що вивчаються. Це можливо за умови 

цілісного підходу до об'єкта вивчення, розгляду його у виникненні та 

розвитку, тобто застосування історичного підходу до його вивчення. 

Перш ніж вивчати сучасний стан, необхідно вивчити генезис та 

розвиток певної науки або сфери практичної діяльності. 

Відомо, що нові наукові і накопичені знання перебувають в 

діалектичній взаємодії. Найкраще і прогресивне зі старого переходить у 

нове і надає йому сили й дієвості. Інколи забуте старе знову 

відроджується на новій науковій основі і живе друге життя в іншому, 

досконалішому вигляді. 

У цьому зв'язку особливого значення набувають вивчення 

історичного досвіду, аналіз та оцінювання історичних подій, фактів, 

попередніх теорій у контексті їх виникнення, становлення та розвитку. 

Отже, історичний метод дає змогу дослідити виникнення, формування і 

розвиток процесів і подій у хронологічній послідовності з метою 

виявлення внутрішніх та зовнішніх зв'язків, закономірностей та 

суперечностей. 

Будь-яке теоретичне дослідження потребує описування, аналізу та 

уточнення понятійного апарату конкретної галузі науки, тобто 

термінів і понять, що їх позначають. 

Термінологічний принцип передбачає вивчення історії термінів і 

позначуваних ними понять, розробку або уточнення змісту та обсягу 

понять, встановлення взаємозв'язку і субординації понять, їх місця в 

понятійному апараті теорії, на базі якої базується дослідження.  

Вирішити це завдання допомагає метод термінологічного аналізу і 



метод операціоналізації понять. Є певні правила їх визначення. Правило 

розмірності вимагає, щоб обсяг поняття, що визначається, відповідав 

обсягу поняття, яке визначає, тобто ці поняття мають бути тотожними. 

Друге: нове поняття не повинне бути тавтологічним. Третє: поняття має 

бути чітким і однозначним. Якщо при визначенні поняття важко зазначити 

одну ознаку, називають декілька ознак, достатніх для розкриття специфіки 

його обсягу і змісту. Дійсно наукове визначення складних явищ і фактів не 

може обмежуватися формально-логічними вимогами. Воно має містити 

оцінку фактів, об'єктів, явищ, що визначаються, органічно увійти в чинну 

терміносистему науки. 

До загальнонаукової методології слід віднести системний підхід, 

застосування якого потребує кожний об'єкт наукового дослідження. 

Сутність його полягає у комплексному досліджені великих і складних 

об'єктів (систем), дослідженні їх як єдиного цілого з узгодженим 

функціонуванням усіх елементів і частин. 

Кожну конкретну науку, діяльність, об'єкт можна розглядати як 

певну систему, що має множину взаємопов'язаних елементів, 

компонентів, підсистем, визначені функції, цілі, склад, структуру. До 

загальних характеристик системи відносять цілісність, 

структурність, взаємозв'язок із зовнішнім середовищем, 

ієрархічність, цілеспрямованість, самоорганізацію.  

З позицій системного підходу можна розглядати будь-яку сферу. 

Орієнтація на системний підхід у дослідженні (структура, взаємозв'язки 

елементів та явищ, їх супідрядність, ієрархія, функціонування, 

цілісність розвитку, динаміка системи, сутність та особливості, чинники 

та умови) виправдана тоді, коли ставиться завдання дослідити сутність 

явища, процесу. 

У системному дослідженні об'єкт, що аналізується, розглядається 

як певна множина елементів, взаємозв'язок яких зумовлює цілісні 

властивості цієї множини. Основний акцент робиться на виявлення 

різноманітності зв'язків і відношень, що мають місце як усередині 

досліджуваного об'єкта, так і у його взаємодії із зовнішнім 

середовищем. Властивості об'єкта як цілісної системи визначаються не 

тільки і не стільки сумарними властивостями його окремих елементів чи 

підсистем, скільки специфікою його структури, особливими 

системотворчими зв'язками досліджуваного об'єкта. 

Для вивчення внутрішніх і зовнішніх зв'язків об'єкта дослідження 

суттєве значення має моделювання. За його допомогою вивчаються ті 

процеси і явища, що не піддаються безпосередньому вивченню. Метод 

моделювання зарекомендував себе як ефективний засіб виявлення 

суттєвих ознак явищ та процесів за допомогою моделі (концептуальної, 

вербальної, математичної, графічної, фізичної тощо). 



Під моделлю розуміють уявну або матеріальну систему, яка, 

відображаючи або відтворюючи об'єкт дослідження, може замінити 

його так, що її вивчення дає нову інформацію про цей об'єкт. 

Метод моделювання має таку структуру: 

 постановка завдання; 

 створення або вибір моделі; 

 дослідження моделі; 

 переведення знань з моделі на оригінал. 

Активно використовуються в наукових дослідженнях кількісно-

якісні методи, які сьогодні поширені в різних галузях науки. До них 

належать наукометрія, бібліометрія, інформетрія. 

Наукометрія є системою вивчення наукового, конструктивного 

знання за допомогою кількісних методів. Тобто в наукометрії 

вимірюються тільки ті об'єктивні кількісні закономірності, які справді 

визначають досягнутий наукою рівень її розвитку. 

Бібліометрія - метод кількісного дослідження друкованих 

документів у вигляді матеріальних об'єктів або бібліографічних 

одиниць, а також замінників тих чи інших. Бібліометрія дає змогу 

простежити динаміку окремих об'єктів науки: публікації авторів, їх 

розподіл за країнами, рубриками наукових журналів, рівень цитування 

та ін. 

Інформетрія вивчає математичні, статистичні методи і моделі та 

їхнє використання для кількісного аналізу структури і особливостей 

наукової інформації, закономірностей процесів наукової комунікації, 

включаючи виявлення самих цих закономірностей. Характерною 

особливістю інформетрії є те, що її основна мета - здобуття наукового 

знання безпосередньо з інформації. 

Пошуки методологічних основ дослідження здійснюються за 

такими напрямами: 

 вивчення наукових праць відомих учених, які застосовували 

загальнонаукову методологію для вивчення конкретної галузі 

науки; 

 аналіз наукових праць провідних учених, які одночасно із 

загальними проблемами своєї галузі досліджували питання 

даної галузі; 

 узагальнення ідей науковців, які безпосередньо вивчали дану 

проблему; 

 проведення досліджень специфічних підходів для вирішення 

цієї проблеми професіоналами-практиками, які не лише 

розробили, а й реалізували на практиці свої ідеї; 

 аналіз концепцій у даній сфері наукової і практичної діяльності 



українських учених і практиків; 

 вивчення наукових праць зарубіжних учених і практиків. 

 Отже, виходячи з методологічних основ наукового дослідження, 

необхідно чітко відповісти на запитання про: передбачувану провідну 

наукову ідею, сутність явища (об'єкта, предмета дослідження), 

суперечності, що виникають у процесі чи явищі, стадії, етапи розвитку 

(або тенденції). Це і становить наукову концепцію дослідження. 

Концепція - це система поглядів, система опису певного предмета 

або явища, щодо його побудови, функціонування, що сприяє його 

розумінню, тлумаченню, вивченню головних ідей. Концепція має 

надзвичайне значення, оскільки є єдиним, визначальним задумом, 

головною ідеєю наукового дослідження. 

 

Методи і техніка досліджень. 

Стратегічні методологічні положення і принципи знаходять своє 

тактичне втілення в методах дослідження. 

Метод (гр. methodos) - спосіб пізнання, дослідження явищ 

природи і суспільного життя. Це також сукупність прийомів чи 

операцій практичного або теоретичного освоєння дійсності, 

підпорядкованих вирішенню конкретного завдання. Різниця між 

методом та теорією має функціональний характер: формуючись як 

теоретичний результат попереднього дослідження, метод виступає як 

вихідний пункт та умова майбутніх досліджень. 

У найбільш загальному розумінні метод - це шлях, спосіб досягнення 

поставленої мети і завдань дослідження. Він відповідає на запитання: як 

пізнавати. 

Методика (гр. methoditte) - сукупність методів, прийомів 

проведення будь-якої роботи. Методика дослідження - це система 

правил використання методів, прийомів та операцій. 

У науковому дослідженні часто застосовують метод критичного 

аналізу наукової і методичної літератури, практичного досвіду, як того 

потребує рівень методики і техніки дослідження. У подальшій роботі 

широко використовуються такі методи: спостереження, бесіда, 

анкетування, рейтинг, моделювання, контент-аналіз, експеримент та ін. 

Вибір конкретних методів дослідження диктується характером 

фактичного матеріалу, умовами і метою конкретного дослідження. 

Методи є упорядкованою системою, в якій визначається їх місце 

відповідно до конкретного етапу дослідження, використання технічних 

прийомів і проведення операцій з теоретичним і фактичним матеріалом 

у заданій послідовності. 

В одній і тій же науковій галузі може бути кілька методик 



(комплексів методів), які постійно вдосконалюються підчас наукової 

роботи. Найскладнішою є методика експериментальних досліджень, як 

лабораторних, так і польових. У різних наукових галузях 

використовуються методи, що збігаються за назвою, наприклад, 

анкетування, тестування, шкалювання, однак цілі і методика їх 

реалізації різні. 

Класифікація методів розроблена слабо. Досить поширеним є 

поділ основних типів методів за двома ознаками: мети і способу 

реалізації. 
За першою ознакою виділяються так звані первинні методи, що 

використовуються з метою збору інформації, вивчення джерел, 

спостереження, опитування та ін. Вторинні методи використовуються 

з метою обробки та аналізу отриманих даних - кількісний та якісний 

аналіз даних, їх систематизація, шкалювання та ін. Третій тип 

представлений верифікаційними методами і прийомами, що дають 

змогу перевірити отримані результати. Вони зводяться також до 

кількісного та якісного аналізу даних на основі виміру співвіднесення 

постійних і змінних чинників. 

За ознакою способу реалізації розрізняють логіко-аналітичні, 

візуальні та експериментально-ігрові методи. До перших належать 

традиційні методи дедукції та індукції, що різняться вихідним етапом 

аналізу. Вони доповнюють один одного і можуть використовуватися з 

метою верифікації - перевірки істинності гіпотез і висновків. 

Візуальні, або графічні, методи - графи, схеми, діаграми, 

картограми та ін. дають змогу отримати синтезоване уявлення про 

досліджуваний об'єкт і водночас наочно показати його складові, їхню 

питому вагу, причинно-наслідкові зв'язки, інтенсивність розподілу 

компонентів у заданому об'ємі. Ці методи тісно пов'язані з 

комп'ютерними технологіями. 

Експериментально-ігрові методи безпосередньо стосуються 

реальних об'єктів, які функціонують у конкретній ситуації, і 

призначаються для прогнозування результатів. З ними пов'язаний цілий 

розділ математики - "теорія ігор".  

Інколи методи поділяють на групи відповідно до їх 

функціональних можливостей: етапні, тобто пов'язані з певними 

етапами дослідження, й універсальні, які використовують на всіх етапах. 

До першої групи відносять спостереження, експеримент, а до другої - 

абстрагування, узагальнення, дедукцію та індукцію та ін. 

Розрізняють методи теоретичних та емпіричних досліджень. 

Такий розподіл методів завжди умовний, оскільки з розвитком пізнання 

один науковий метод може переходити з однієї категорії в іншу. 

Успіх наукового дослідження значною мірою залежить від уміння 



науковця вибрати найрезультативніші методи дослідження, оскільки 

саме вони дають можливість досягти поставленої в дисертації мети. 

Методи наукового пізнання поділяють на загальні й спеціальні. 

Більшість соціальних проблем конкретних наук і навіть окремі 

етапи їх дослідження потребують застосування спеціальних методів 

вирішення. Вони мають специфічний характер і вивчаються, 

розробляються та вдосконалюються в конкретних, спеціальних науках. 

Вони ніколи не бувають довільними, оскільки визначаються характером 

досліджуваного об'єкта. 

Загальні методи наукового пізнання, на відміну від спеціальних, 

використовуються в дослідницькому процесі в різноманітних науках. 

Загальні методи наукового пізнання умовно поділяють на три 

групи: 

 методи емпіричного дослідження (спостереження, порівняння, 

вимірювання, експеримент); 

 методи, що використовуються як на емпіричному, так і на 

теоретичному рівнях дослідження (абстрагування, аналіз і 

синтез, індукція і дедукція, моделювання та ін.); 

 методи або методологія, що використовуються на 

теоретичному рівні дослідження (сходження від абстрактного 

до конкретного, системний, структурно - діяльнісний підхід). 

Спостереження - систематичне цілеспрямоване вивчення об'єкта. 

Це найелементарніший метод, який є, як правило, складовою інших 

емпіричних методів. Щоб стати основою наступних теоретичних і 

практичних дій, спостереження мусить відповідати таким вимогам: 

 задуманості заздалегідь (спостереження проводиться для 

певного, чітко поставленого завдання); 

 планомірності (виконується за планом, складеним відповідно 

до завдання спостереження); 

 цілеспрямованості (спостерігаються лише певні сторони явища, 

котрі викликають інтерес при дослідженні); 

 активності (спостерігач активно шукає потрібні об'єкти, риси 

явища); 

 систематичності (спостереження ведеться безперервно або за 

певною системою). 

Спостереження, як метод пізнання, дає змогу отримати первинну 

інформацію про об'єкт дослідження у вигляді сукупності емпіричних 

тверджень. 

Порівняння - один із найпоширеніших методів пізнання. Це 

процес встановлення подібності або відмінності предметів та явищ 

дійсності, а також знаходження загального, притаманного двом або 



кільком об'єктам. 

Метод порівняння дасть результат, якщо відповідатиме таким 

основним вимогам: 

 можна порівнювати лише ті явища, між якими є певна 

об'єктивна спільність; 

 порівняння необхідно здійснювати за найсуттєвішими, 

найважливішими (в межах конкретного пізнавального 

завдання) рисами. 

Інформацію про об'єкт можна отримати двома шляхами: 

 безпосередній результат порівняння (первинна інформація); 

 результат обробки первинних даних (вторинна інформація). 

Найпоширенішим і найважливішим способом такої обробки є 

умовивід за аналогією. Об'єкти чи явища можуть порівнюватися 

безпосередньо або опосередковано через їх порівняння з будь-яким 

іншим об'єктом (еталоном). У першому випадку отримують якісні 

результати (більше-менше, вище-нижче). Порівняння ж об'єктів з 

еталоном надає можливість отримати кількісні характеристики. Такі 

порівняння називають вимірюванням. 

Вимірювання - це процедура визначення числового значення 

певної величини за допомогою одиниці виміру. Цінність цієї процедури 

полягає в тому, що вона дає точні, кількісно визначені відомості про 

об'єкт. При вимірюванні необхідні такі основні елементи: об'єкт 

вимірювання, еталони, вимірювальні прилади, методи вимірювання. 

Експеримент - це такий метод вивчення об'єкта, який пов'язаний 

з активним і цілеспрямованим втручанням дослідника в природні умови 

існування предметів і явищ або створенням штучних умов, необхідних 

для виявлення його відповідної властивості. 

Експериментальне вивчення об'єктів порівняно зі спостереженням 

має такі переваги: 

 у процесі експерименту можна вивчати явища у "чистому 

вигляді", звільнившись від побічних факторів, які затінюють 

основний процес; 

 в експериментальних умовах можна дослідити властивості 

об'єктів; 

 експеримент можна повторювати, тобто є можливість 

проводити дослід стільки разів, скільки це необхідно. 

Дослідження об'єкта проводиться поетапно: на кожному етапі 

застосовуються найдоцільніші методи відповідно до конкретного 

завдання. На етапі збору фактичного матеріалу і його первинної 

систематизації використовують методи опитування (анкетування, 

інтерв'ювання) і експертних оцінок, а також лабораторні 



експерименти (спостереження за документними джерелами інформації, 

тестування) і польові експерименти. 

Опитування дає змогу отримати як фактичну інформацію, так і 

оціночні дані. Вона проводиться в усній або письмовій формі. При 

створенні анкети або плану інтерв'ю важливо сформулювати запитання 

так, щоб вони відповідали поставленій меті. Анкета може включати 

декілька блоків питань, пов'язаних не лише з рівнем періодичності 

використання тих чи інших засобів, а й оцінкою об'єкта дослідження. 

Різновидом вибіркового опитування є тестування, яке 

проводиться з метою виявлення суттєвих ознак об'єкта, засобів його 

функціонування, використовується в лабораторних експериментах, коли 

масове опитування через анкетування неможливе. Тестування інколи 

проводять двічі - на початковому етапі дослідження, де воно виконує 

діагностичну функцію, і при завершенні дослідження, де воно виконує 

верифікаційну функцію. Тести складають так, щоб однозначно виявити 

ті чи інші властивості опитуваних. При цьому слід дотримуватися 

принципу репрезентативності - достатності фактичного матеріалу.  

Метод експертних оцінок використовується для отримання 

змінних емпіричних даних. Проводиться опитування спеціальної групи 

експертів (5 -7 осіб) з метою визначення певних змінних величин, які 

необхідні для оцінки досліджуваного питання. Експерти підбираються 

за ознакою їх формального професійного статусу - посади, наукового 

ступеня, стажу роботи та ін. 

На другому етапі дослідження, методи, що використовують, 

мають інше цільове призначення - обробку отриманих даних, 

встановлення залежності кількісних та якісних показників аналізу, 

інтерпретацію їхнього змісту. Вибір і послідовність методів 

визначаються послідовністю обробки даних. 

На даному етапі широко використовуються методи статистичного 

аналізу: кореляційний, факторний аналіз, метод імплікаційних шкал та 

ін. 

Кореляційний аналіз - це процедура для вивчення співвідношення 

між незалежними змінними. Зв'язок між цими величинами виявляється 

у взаємній погодженості спостережуваних змін. Обчислюється 

коефіцієнт кореляції. Чим вищим є коефіцієнт кореляції між двома 

змінними, тим точніше можна прогнозувати значення однієї з них за 

значенням інших. 

Факторний аналіз дає можливість встановити багатомірні зв'язки 

змінних величин за кількома ознаками. На основі парних кореляцій, 

отриманих у результаті кореляційного аналізу, одержують набір нових, 

укрупнених ознак - факторів. У результаті послідовної процедури 

отримують фактори другого, третього та інших рівнів. Факторний 



аналіз дає змогу подати отримані результати в узагальненому вигляді. 

Метод імплікаційних шкал - це наочна форма виміру та оцінки 

отриманих даних, які градуюються за кількістю або інтенсивністю 

ознак. Шкали класифікуються за типами або рівнем виміру. Прості 

шкали дають однозначну оцінку тієї чи іншої ознаки. Серію шкал (так 

звану батарею) можна перетворити в єдину шкалу значень окремих 

ознак. Ця процедура називається шкалюванням. 

До методів, що застосовують на емпіричному й теоретичному 

рівнях досліджень, відносять, як правило, абстрагування, аналіз і синтез, 

моделювання та ін. 

Абстрагування має в розумовій діяльності універсальний 

характер, оскільки кожний крок думки пов'язаний саме з цим процесом 

або з використанням його результатів. Зміст цього методу полягає в 

уявному відході від несуттєвих властивостей, зв'язків, відношень 

предметів і в одночасному виділенні, фіксуванні однієї чи кількох 

найважливіших рис, які особливо цікавлять дослідника. 

Розрізняють процес абстрагування і результат абстрагування, що 

називається абстракцією. Під результатом абстрагування розуміють 

знання про деякі сторони об'єктів. Процес абстрагування - це 

сукупність операцій, які приводять до отримання такого результату 

(абстракції). Абстрагування дає змогу замінити у пізнанні складне 

простим, але таким простим, яке відбиває основне в цьому складному. 

Процес абстрагування в системі логічного мислення тісно 

пов'язаний з іншими методами дослідження і передусім з аналізом і 

синтезом. 
Аналіз - це метод пізнання, який дає змогу поділити предмет на 

частини. Синтез, навпаки, є наслідком з'єднання окремих частин чи рис 

предмета в єдине ціле. 

Аналіз та синтез взаємопов'язані, вони являють собою єдність 

протилежностей. Залежно від рівня пізнання об'єкта та глибини 

проникнення в його сутність застосовуються аналіз і синтез різного 

роду. 

Прямий, або емпіричний аналіз і синтез використовуються на 

стадії поверхового ознайомлення з об'єктом. При цьому здійснюється 

виділення окремих частин об'єкта, виявлення його властивостей, 

проводяться найпростіші вимірювання, фіксація безпосередніх даних, 

що лежать на поверхні. Цей вид аналізу і синтезу дає можливість 

пізнати явище, однак для проникнення в його сутність він недостатній. 

Зворотний, або елементарно-теоретичний аналіз і синтез 

широко використовуються для вивчення сутності досліджуваного 

явища. Тут операції аналізу і синтезу базуються на деяких теоретичних 



міркуваннях, тобто припущеннях і причинно-наслідкових зв'язках 

різноманітних явищ. 

Найглибше проникнути в сутність об'єкта дає змогу структурно-

генетичний аналіз і синтез. При цьому поглиблено вивчають причинно-

наслідкові зв'язки. Цей тип аналізу і синтезу потребує виділення в 

складному явищі таких елементів, таких ланцюгів, які є центральними, 

головними, що вирішальне впливають на всі інші сторони об'єкта. 

До методів теоретичного дослідження слід віднести метод 

сходження від абстрактного до конкретного. Сходження від 

абстрактного до конкретного - це загальна форма руху наукового 

пізнання, закон відображення дійсності і мислення. Згідно з цим 

методом мислення бере свій початок від конкретного в дійсності до 

абстрактного в мисленні і від нього - до конкретного в мисленні. 

Метод ідеалізації - конструювання подумки об'єктів, яких немає в 

дійсності або які практично нездійсненні. Мета ідеалізації: позбавити 

реальні об'єкти деяких притаманних їм властивостей і наділити 

(подумки) ці об'єкти певними нереальними і гіпотетичними 

властивостями. При цьому мета досягається завдяки: 

 багатоступінчастому абстрагуванню; 

 переходу думки до кінцевого випадку розвитку якоїсь 

властивості; 

 простому абстрагуванню. 

Формалізація - метод вивчення різноманітних об'єктів шляхом 

відображення їхньої структури в знаковій формі за допомогою штучних 

мов, наприклад мовою математики. 

Переваги формалізації: 

 забезпечує узагальненість підходу до вирішення проблем; 

 символіка надає стислості та чіткості фіксації значень; 

 однозначність символіки (уникаємо багатозначності звичайної 

мови); 

 дає змогу формувати знакові моделі об'єктів і замінювати 

вивчення реальних речей і процесів вивченням цих моделей. 

Аксіоматичний метод - метод побудови наукової теорії, за якою 

деякі твердження приймаються без доведень, а всі інші знання 

виводяться з них відповідно до певних логічних правил. 

Текст наукової праці відрізняється від будь-якого іншого 

передусім своєю логічністю. Більшість помилок, яких припускаються 

автори наукових робіт, описуючи хід дослідження, зводяться до 

порушення вимог того чи іншого логічного закону: закону тотожності, 

закону протиріччя, закону виключення третього і закону достатньої 



підстави. Тому є сенс розглянути ці закони ґрунтовніше. 

Оскільки в науковому тексті використовуються поняття і 

судження, очевидно, що саме ці смислові одиниці мають відповідати 

вимогам визначеності. Ця вимога знаходить своє відбиття в законі 

тотожності, згідно з яким предмет думки в межах одного міркування 

має лишатися незмінним. 

Цей закон потребує, щоб у повідомленні всі поняття і судження 

мали однозначний характер, виключали багатозначність і 

невизначеність. Це не просто, оскільки в тексті треба досягти єдності 

змісту і словесної форми. Відомо, що зовнішньо однакові словесні 

конструкції можуть мати різний зміст і, навпаки, одну і ту ж думку 

можна висловити по-різному. Перше явище називають омонімією, 

друге - синонімією. Омонімія робить можливим неправомірне 

ототожнення об'єктивно різного, синонімія - помилкове розрізнення 

тотожного. 

Ототожнення різноманітних понять зумовлює одну з 

найхарактерніших логічних помилок у науковому тексті - підміну 

понять. Сутність цієї помилки полягає в тому, що замість даного 

поняття і під впливом його використовують інші поняття. При цьому 

така підміна може бути як несвідомою, так і навмисною. Підміна понять 

означає підміну предмета опису. Опис у цьому разі стосується різних 

предметів, хоч вони будуть помилково вважатися за один предмет. 

Вимогу несуперечливості мислення містить закон протиріччя. 

Згідно з цим законом не можуть бути одночасно істинними два 

висновки, один із яких щось стверджує, а другий заперечує те саме. 

Закон стверджує: "неправильно, що А і не А одночасно істинні". 

Основою закону протиріччя є якісна визначеність речей і явищ, 

відносна стійкість їх властивостей. Відбиваючи цю сторону дійсності, 

закон протиріччя вимагає, щоб у процесі розмови не припускалися 

суперечних тверджень. Якщо, наприклад, предмет А має певну 

властивість, то в судженні про цей предмет треба стверджувати цю 

властивість, а не заперечувати її. 

Закон протиріччя для наукового дослідження має велике значення. 

Його свідоме використання допомагає виявити і ліквідувати протиріччя 

в поясненні фактів і явищ, виробити критичне ставлення до будь-якого 

роду неточностей і непослідовностей в отриманій інформації. 

Закон протиріччя найчастіше використовується в доказах: якщо 

встановлено, що одне з протирічних суджень істинне, то звідси 

випливає, що друге судження помилкове. Виявлення протиріччя є 

вагомим аргументом проти будь-яких необґрунтованих тверджень. 

У науковій діяльності слід зважати на закон виключення 

третього. Цей закон стверджує, що з двох суперечливих суджень одне 



помилкове, а друге істинне. Третього не дано. Він виражається 

формулою: "А є або В, або не В". Наприклад, якщо правильним є 

судження "Наша академія є державним навчальним закладом", то 

судження "Наша академія не є державним навчальним закладом" - 

помилкове. Цей закон не діє у відношенні до протилежних суджень, 

якщо кожне з них не просто заперечує інше, а повідомляє додаткову 

інформацію. 

Важливість закону виключення третього для здійснення наукової 

діяльності полягає в тому, що він вимагає додержання послідовності у 

викладенні наукових фактів і не допускає суперечностей. Такий закон 

формулює важливу вимогу до наукового працівника: не можна 

відходити від визнання одного з двох суперечливих одне одному 

суджень і шукати щось третє між ними. Якщо одне з них визнано 

істинним, то друге є помилковим, а третього твердження немає, тому 

що третього не дано. 

Важливість дотримання закону виключення третього для 

науковців полягає і в тому, що він потребує від них чітких, певних 

відповідей, вказує на неможливість пошуку чогось середнього між 

ствердженням чого-небудь і запереченням того ж самого. 

Вимогу доказовості наукових висновків, обґрунтованості суджень 

виражає закон достатньої підстави, який формулюється таким чином: 

будь-яка слушна думка дає достатньо підстав. 

Достатньою підставою для будь-якої думки може бути інша 

думка, з якої безумовно випливає істинність даної думки. Під одне і те 

ж твердження можна підвести безліч підвалин. Однак лише деякі з них 

можна розглядати як достатні, якщо дане твердження істинне. І кожне з 

них не буде достатнім, якщо воно неправильне. 

Таким чином, згідно з законом достатньої підстави судження, що 

використовується в науковій роботі, перш ніж бути прийнятим за 

істину, має бути обґрунтованим. У всіх випадках, коли стверджують 

щось або переконують у чомусь, слід доводити правильність суджень, 

наводити достатні підстави, підтверджуючи істинність висловлювань. 

Фіксуючи увагу дослідника на висловлюваннях, які обґрунтовують 

істинність положень, що висуваються, цей закон допомагає відокремити 

істину від помилки і дійти слушного висновку. 

Головне в науковому дослідженні - вміння довести свої 

судження і спростувати (якщо необхідно) докази опонентів. 

Аргументування, побудоване за законами логіки, допомагає вченому 

вирішити це завдання. 

Аргументування - це логічний процес, суть якого полягає в тому, 

щоб довести істинність власних суджень (того, що хочемо довести, тези 



доказу) за допомогою інших суджень (тобто аргументів, доказів). 

Аргументація досягає мети, якщо слушно сформульовано 

предмет доказу і правильно підібрано аргументи. Основні правила 

формулювання предмета доказу такі. 

Перше-тезу доказу слід формулювати так, щоб не виникало 

двозначності. 

Друге - доказ тези слід залишати незмінним, тобто він повинен 

доводити один і той же висновок, положення. 

Третє - слід тримати під постійним контролем основну думку і хід 

міркування, послідовний зв'язок основних висновків, положень. 

Для того, щоб аргументи були переконливими, до них 

висуваються такі вимоги: 

 аргументами можуть служити лише положення, істинність 

яких була доведена, або вони взагалі ні в кого не викликають 

сумніву, тобто аргументи мають бути істинними; 

 аргументи слід довести незалежно від тези, тобто 

дотримуватися правила їх автономного обґрунтування; 

 аргументи не мають бути суперечливими; 

 аргументи мають бути достатніми. 

Помилкою є як недостатність аргументів, так і надмірність 

доказів. Слід дотримуватися логічного зв'язку між аргументами і 

тезами. 

Часто в науковій праці доводять не істинність, а помилковість, 

хибність суджень або неправильність доказів інших дослідників через 

установлення хибності або необґрунтованість їхніх тверджень. 

Спростування можна здійснювати трьома основними способами: 

критикою тези, критикою аргументів і критикою демонстрації. 

Перший спосіб - критика (спростування) тези полягає в доказі 

необґрунтованості (хибності або помилковості) виставленої опонентом 

тези. Спростування такого твердження може бути прямим або 

опосередкованим. 

Пряме спростування формулювання у вигляді міркування, яке 

отримало назву "зведення до абсурду". Аргументація в цьому разі 

будується таким чином: спочатку умовно припускається істинність 

висунутого опонентом положення і з нього логічно виводять можливі 

наслідки. 

Розмірковують при цьому приблизно так: припустимо, що теза 

опонента є істинною, тоді з неї випливають певні наслідки. Якщо при 

порівнянні наслідків з фактами виявиться, що вони суперечать 

об'єктивним даним, то аргументи визнають необґрунтованими. На цій 

основі робиться висновок про хибність і самої тези, оскільки хибні 



наслідки завжди свідчать про хибність основи. За допомогою прямого 

спростування доводять необґрунтованість тези опонента, не висуваючи 

ніякої ідеї на заміну. 

Посереднє, або опосередковане, спростування будується іншим 

чином. Опонент може не аналізувати тезу протилежної сторони, не 

перевіряти ні аргументів, ні доказів. Він зосереджує увагу на 

докладному і всебічному обґрунтуванні власної тези. Якщо 

аргументація ґрунтовна, робиться висновок про хибність тези опонента. 

Такий доказ хибності тези можливий у тому разі, якщо теза і антитеза 

регулюються принципом "третього не дано", тобто істинним може бути 

лише одне з двох тверджень. 

Другий спосіб спростування - критика аргументів. Він 

передбачає використання таких доказів, істинність яких не викликає 

сумнівів. Якщо опоненту вдається довести хибність або сумнівність 

аргументів, то звідси випливає необґрунтованість тези. Критика 

аргументів може виявлятися в тому, що опонент указує на неточний 

виклад фактів, двозначність узагальнення статистичних даних, 

висловлює сумнів в авторитетності експерта, на висновок якого 

посилається тощо. 

Критика демонстрації - третій спосіб спростування. У цьому разі 

доводять, що в міркуваннях опонента немає логічного зв'язку між 

аргументами і тезою. Коли теза не випливає з аргументів, вона 

вважається необґрунтованою і потребує нової аргументації. 

Такі основні правила аргументування, побудовані на використанні 

основних правил доказу і спростування. Тільки дотримуючись їх, можна 

успішно вести полеміку в науковій праці. 

Методологічна база наукового дослідження - це принципова позиція 

дослідника. Важливо точно її визначити за такою схемою: положення таке-

то обґрунтоване тим-то, тоді-то. Такі посилання звільнять дослідника від 

додаткових доказів методологічних засад конкретного наукового 

дослідження. 

 

Суть і особливості методик теоретичних та експериментальних 

досліджень 

Як експериментальні, так і теоретичні дослідження проводять у 

відповідності з попередньо розробленою та відповідним чином 

затвердженою  програмою і методикою. 

Цей документ повинен починатися з титульного листа, на якому 

вказують 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 

викладатися у такій послідовності: 



- мета досліджень; 

- програма досліджень на поточний рік; 

- очікувані результати на кінець поточного року; 

- об’єкт (об’єкти) досліджень; 

- 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 розробку як теоретичних, 

так і експериментальних питань. Формулювання останніх має бути 

лаконічним і конкретним. 

Об’єкти досліджень бажано вказати по кожному пункту програми-

методики. Це можуть бути машини, знаряддя або їх робочі органи, 

МТА, математичні моделі тощо. 

Методику досліджень пишуть по кожному програмному питанню 

окремо. В цьому параграфі вказують, що саме і як буде виконуватись. 

Послідовність виконання дослідної роботи викладають так чітко, щоб її 

організацію міг здійснити не тільки відповідальний виконавець, а й 

рядові наукові співробітники. 

 При проведенні теоретичних досліджень бажано вказати на основі 

яких положень чи законів буде розроблятись відповідні моделі чи 

аналітичні залежності. При виконанні лабораторних чи лабораторно - 

польових робіт описують ґрунтові чи інші умови, передбачаємі режими 

руху тощо. 

По кожному пункту програми-методики досліджень слід не лише 

перерахувати 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. 

Виконавець повинен знати, а читач - розуміти, яким чином це 

здійснювати. Виходячи з цього, розробкою методики оброблення даних 

досліджень (як експериментальних, так і теоретичних!) нехтувати не 

можна.  

Що стосується календарного плану робіт, то він повинен 

відображати 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 

стандартизованою 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 дотримуватися 

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

його складових: постановки мети, завдань та інтерпретації результатів 

від фіксації стану об'єкта до експерименту, визначення 

експериментальних умов, виявлення можливостей впливу 

експериментальних змінних, оцінки стану об'єкта до і після 

експерименту. 

Необхідно бути впевненим у тому, що вибрана методика 

відповідає сучасному рівню науки та умовам, в яких виконується 

дослідження, і в тому, що вона практично може застосовуватися. 

Нижче подається приклад програми-методики, яка включає 

програмні питання як експериментального, так і теоретичного 

характеру. 

 

Методика отримання та обробки одержаної інформації 

У прикладному науковому дослідженні передусім важливо 

визначити обсяг вибірки, тобто число вимірювань. Вибірка має бути 

оптимальною, або репрезентативною, тобто такою, яка б відображала 

всі характерні особливості генеральної сукупності.  

Достатньо репрезентативним вважається вибірковий параметр, для 

якого гранична помилка не перевищує 5 %. Збільшення обсягу вибірки 

підвищує точність дослідження через зменшення випадкових помилок, а 

зменшення обсягу вибірки економить час, кошти, людські ресурси, 

однак зменшує ймовірність отримання точних результатів. Необхідно 

вибирати "золоту середину". Для цього користуються формулами і 

таблицями, за допомогою яких можна визначити мінімальний обсяг 

вибіркової сукупності, виходячи з обсягу генеральної сукупності та 

прийнятого рівня значущості залежно від типу вибірки. 

Досить предметно процес вибору обсягу та кроку відповідної 

вибірки описано в роботах 4, 5. 

Для дослідника дуже важливим є питання: як отримати максимум 

інформації під час проведення експерименту. Тут потрібно зосередити 

увагу на двох питаннях:  

1) як правильно побудувати дослідження, щоб не загубити 

інформацію; 

2) як отримати всю доступну інформацію під час аналізу даних. 

 Слід перш за все засвоїти, що в кожному експерименті ми 

отримуємо два сорти даних - з одного боку ті, які відображають загальні 

закономірності вивчає мого процесу, а з другого - ті, що відображають 

індивідуальність кожного конкретного результату. Оскільки важливими 



є і ті, і другі, то вся інформація, отримана під час проведення 

експерименту, повинна дуже ретельного аналізуватися і 

обговорюватися. Поверхневого поділу даних на годні і негодні слід 

уникати. 

 Зупинимося на найбільш частих причинах, які приводять до 

втрати інформації, яку можуть дати дослідження. Перш за все це грубі 

виміри та розрахунки. Сюди, до речі, відносяться і занадто грубі 

округлення величин при розрахунках та використання констант і даних 

з погрішностями, які не відповідають бажаній точності досліджень. І 

насамкінець - недостатня чутливість вимірювальних приладів. Слід 

пам’ятати, що у випадку грубих вимірів втрачається найважливіша 

частина інформації.  

 Другою причиною втрати інформації може бути відсутність 

паралельних вимірів в кожному із дослідів. Знання дисперсії 

розсіювання результатів - важлива інформація про ступінь і 

неоднорідність залишків. 

 Зневага вимог рандомізації також загрожує втратою інформації, 

оскільки при цьому в деякі дані вноситься систематична похибка, яка й 

породжує невизначеність результатів. В кінцевому рахунку це може 

привести до помилкових висновків. 

 Інколи деякі дослідники вважають, що краще зробити виміри, 

наприклад, в трьох різних точках замість проведення трьох паралельних 

вимірів в одній і тій же точці. Але при цьому часто виявляється, що із-за 

великої погрішності експерименту вимірив різних точках фактично 

співпадають. Інколи в різних точках дані відрізняються, але їх значини 

знаходяться в межах одного і того ж довірчого інтервалу. У зв’язку з 

цим слід пам’ятати, що чим складніше вивчаєме явище, тим важливіші 

дані щодо відповідних дисперсій. 

 Під час аналізу даних треба враховувати багатозначність 

висновків, які, в принципі, можна зробити на їх основі. Всі можливі 

варіанти висновків на початку аналізу повинні розглядатися як 

рівноправні. Одні і ті ж числові та смислові результати можуть 

приймати участь в різних залежностях. 

 Однак, може статися, що одні і ті ж данні можна з однаковим 

успіхом використовувати для взаємно протилежних висновків або для 

погано погоджених між собою умовиводів. В принципі це повинно 

насторожити дослідника, але не повинно його лякати. В любому 

випадку корисно звернутися до аналізу подібних результатів, у 

сумнівному - тим більше. При цьому рекомендується використовувати 

результати аналогічних досліджень, проведених іншими авторами. 

 Вихідною процедурою аналізу даних є компонування результатів 

для представлення їх в зручній компактній формі. 



 Наступним кроком є пошук закономірностей, тобто того загального, 

що об’єднує (характеризує) весь масив даних. Це можна здійснити, 

наприклад, методами регресійного аналізу або шляхом побудови 

емпіричних чи математичних моделей процесу. такі модулі випливають із 

аналізу форми експериментальних кривих, тобто зв’язані з методикою 

регресійного аналізу.   

  Серед експериментальних даних досить часто з’являються такі, які 

виглядають як аномальні (промахи). Досліднику слід навчитись находити 

емпіричні закономірності при наявності великої кількості промахів. 

Іншими словами, він повинен вміти будувати експериментальні криві при 

значному випадковому розкиді даних.  

Для цього використовують так зване згладжування. В цьому випадку 

враховуються всі отримані експериментальні точки.  

Раптовим може виявитися не один чи кілька ізольованих 

результатів, які випадають із загальної закономірності, а підсумок всієї 

серії досліджень. Джерелом такої аномалії частіше всього є 

систематична похибка. Вона не обов’язково зв’язана з технікою 

виконання експерименту. Однією із причин може бути неправильна 

вибрана методика досліджень тощо. 

З метою запобігання помилок в ситуаціях такого типу 

рекомендується застосовувати різні методи перевірок (використовувати 

кілька незалежних методик досліджень, проводити дослідження в 

умовах, вивчених раніше тощо). Якщо після всіх перевірок виявлена 

аномалія не зникає, слід заново ґрунтовно проаналізувати загальні 

уявлення про фізичну природу процесу, який вивчається і аналізується. 

 
 

МЕТОДИ ТЕОРЕТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

І ПРОГНОЗУВАННЯ 

 

1. Завдання і структура теоретичних досліджень 

2. Сучасні методи теоретичних досліджень 

3.  Моделювання процесів і об’єктів харчової технології 

 

1. Завдання і структура теоретичних досліджень 

 

Метою теоретичних досліджень є з'ясування в процесі синтезу знань 

суттєвих зв'язків між досліджуваним об'єктом і зовнішнім середовищем, 

пояснення й узагальнення результатів експериментальних досліджень та 

виявлення загальних закономірностей з їх наступною формалізацією. 

  Теоретичне дослідження завершується розробленням теорії, що не 

обов'язково пов'язана із побудовою її математичного апарату. Теорія 

проходить у своєму розвитку різні стадії — від якісного пояснення і 



кількісного вимірювання процесів до їх формалізації — і може бути 

представлена як у вигляді правил, так і у вигляді математичних рівнянь. 

  Основні задачі теоретичних досліджень: 

  — узагальнення результатів дослідження, виявлення загальних 

закономірностей шляхом оброблення та інтерпретації дослідних даних;  

  — поширення результатів дослідження на низку подібних об'єктів без 

повторення всього об'єму досліджень; 

  — підвищення надійності експериментального дослідження об'єкта 

(пояснення параметрів і умов спостереження, точності вимірювань). 

  Теоретичні дослідження включають такі етапи виконання: 

  — аналіз фізичної суті процесів, явищ; 

  — формулювання гіпотези дослідження; 

  — побудова (розробка) фізичної моделі; 

  — проведення математичного дослідження; 

  — аналіз теоретичних рішень; 

  — формулювання висновків. 

Якщо не вдається виконати математичне дослідження, то формулюється 

робоча гіпотеза в словесній формі з використанням графіків, таблиць та ін. У 

технічних науках необхідно прагнути до застосування математичної 

формалізації висунутих гіпотез і висновків.  

Процес виконання теоретичних досліджень складається із декількох стадій. 

Перша стадія — оперативна, яка включає перевірку можливостей усунення 

технічних  суперечностей, оцінку вірогідних змін у середовищі, що оточує 

об'єкт, аналіз можливості переносу рішення задачі з інших галузей знань 

(відповісти на запитання: "Як вирішуються подібні задачі в інших галузях 

знань?"), застосування "зворотного" рішення (відповісти на запитання: "Як 

розв'язуються обернені задачі, чи не можна використати ці розв'язки, взявши 

їх зі знаком мінус?"). 

Друга стадія — синтезна, в процесі якої визначається вплив зміни однієї 

частини об'єкта на побудову інших його частин, а також необхідні зміни тих 

об'єктів, що працюють разом із цим об'єктом. Оцінюються можливості 

застосування зміненого об'єкта в нових умовах та знайденої технічної ідеї 

для розв'язання інших задач. 

  Виконання перших двох стадій дає можливість приступити до стадії 

постановки задачі, в процесі якої визначається кінцева мета розв'язання 

задачі, перевіряється можливість досягнення тієї ж мети іншими (можливо, 

більш простими) шляхами, обирається найефективніший спосіб розв'язання 

задачі та визначаються потрібні кількісні показники. Після цього, за 

необхідності, уточнюються вимоги до конкретних умов практичної реалізації 

одержаного розв'язку задачі. 

Аналітична стадія включає визначення ідеального кінцевого результату 

(відповісти на запитання: "Що бажано отримати в ідеальному випадку?"); 

виявляються перешкоди, які заважають отримати ідеальний результат, та їх 

причини; визначаються умови, які забезпечують отримання ідеального 

результату з метою виявлення, за яких же умов зникне "перешкода". 



Постановка задачі є найважливішою частиною теоретичних досліджень. 

Уміння побачити прихований основний зміст задачі на самому початку її 

розв'язання, а відповідно, вміння поставити задачу, виділити 'її з великої маси 

оточуючих обставин і, нарешті, дістатися до її прихованої суті — запорука 

успіху в досягненні поставленої мети. Таким чином, чітке формулювання 

основної суті задачі — найважливіший етап її розв'язання. Розв'язання 

теоретичних задач повинно носити творчий характер. Творче рішення часто 

не вкладається в наперед накреслені плани.  Інколи оригінальні рішення 

з'являються "раптом", після тривалих і безплідних пошуків. Часто важливі 

рішення виникають у спеціалістів суміжних галузей знань. Творчі рішення — 

це, по суті, розрив звичних уявлень і погляд на явище з іншої точки зору.  

Необхідно  особливо підкреслити, що власні творчі думки (оригінальні 

рішення) виникають частіше тоді, коли більше сил, праці, часу витрачається 

на постійне обдумування шляхів розв'язання теоретичної задачі, чим глибше 

науковець займається дослідницькою роботою. 

Окрім наведених  вище методів, часто використовуються й інші,  логічні 

методи і правила, які мають нормативний характер. До них належать правила 

висновку, утворення складних понять із простих та ін. Спеціальними 

принципами побудови теорій служать також принципи формування 

аксіоматичних теорій, критерії несуперечності, повноти і незалежності 

систем, аксіом та гіпотез тощо. 

 

2. Сучасні методи теоретичних досліджень 

 

   Виконати теоретичні дослідження означає спробувати розв'язати 

поставлену задачу теоретичним шляхом. Тому в багатьох випадках 

виконання теоретичних досліджень зводиться до складання і розв'язання 

математичної задачі, яка базується на конкретних фізичних законах зміни 

процесів і явищ. Із цієї точки зору фізичні закони можна розділити на дві 

групи: 

   — закони збереження (енергії, заряду, імпульсу та ін.); 

   — закони руху (механічного,  електричного, теплового та ін.). 

На основі законів статики (першої групи) складаються рівняння балансу, а на 

основі законів другої групи — рівняння руху, тобто динаміки, які описуються 

диференціальними рівняннями. 

Залежно від виду об'єкта досліджень, складності процесів його 

функціонування для побудови математичної моделі може використовуватись 

математичний апарат різної складності. У найпростіших випадках процеси 

описуються простими алгебраїчними рівняннями. Але якщо певне явище або 

процес доцільно розглядати в динаміці, застосовують апарат 

диференціальних рівнянь (звичайних або з частковими похідними). 

   Варто  зазначити, що математична підготовка спеціаліста,  який хоче 

самостійно виконувати теоретичні дослідження технічних процесів, повинна 

бути досить високою. Поряд з класичними розділами математичного аналізу  

для дослідження процесів оборобки с.г сировнини часто застосовують 



сучасні, порівняно нові, розділи математики: лінійне, нелінійне, динамічне 

програмування, теорія гри і статистичних розв'язків, теорія масового 

обслуговування, метод кінцевих елементів, теорія катастроф та ін. Особливо 

варто підкреслити необхідність знань теорії ймовірностей. Це пояснюється 

тим, що більшість процесів харчової промисловості відбуваються в умовах 

неповної визначеності. їх хід та результат залежать від випадкових факторів. 

Методи теорії ймовірностей дають можливість ефективно аналізувати і 

перетворювати одержану інформацію,  тобто за відомостями про одні явища, 

які доступні для досліджень, робити висновки про інші, що недоступні. 

   У найскладніших випадках, коли процеси дослідження та їх результати 

залежать від великого числа факторів, які  складно взаємодіють  між собою, 

аналітичні методи взагалі неприйнятні. Тоді  застосовують метод 

статистичного моделювання (Монте-Карло), про який йтиметься далі. Ідея 

цього методу  полягає в тому, що процес дослідження  відтворюється на 

ЕОМ з усіма випадковостями, що його супроводжують. 

 

   3. Моделювання процесів харчової технології 

 

   3.1. Сутність методу моделювання 

 

   Модель — це представлення реального об'єкта, системи або поняття у 

вигляді, що відрізняється від його реального  стану існування. Модель є 

джерелом інформації про об'єкт і допомагає пояснити, зрозуміти або 

вдосконалити цей об'єкт. Модель може бути точною копією об'єкта (хоч 

виконана з іншого  матеріалу та в іншому масштабі) або відображати  деякі 

характерні властивості об'єкта в абстрактній формі. 

   Інколи думають, що використання моделей почалось недавно. Але само по 

собі моделювання не є новиною. Створення моделей відігравало важливу 

роль у духовній діяльності людства з тих часів, коли воно спробувало 

зрозуміти і змінити довкілля. Люди завжди використовували концепцію 

моделі, намагаючись з її допомогою відтворити абстрактні ідеї й реальні 

об'єкти.  

  Моделювання охоплює широкий діапазон аспектів людського спілкування 

— від наскального живопису і спорудження ідолів до складання систем 

складних математичних рівнянь, що описують політ ракети у космічному 

просторі. При цьому головним є те, що подібність між об'єктом і моделлю 

суттєва, а різниця — несуттєва. 

  Дати повний перелік усіх  функцій моделі складно, але п'ять основних варто 

відзначити: 

  — усвідомлення дійсності; 

  — спілкування; 

  — навчання і тренування; 

  — інструмент для прогнозування; 

  — здійснення експериментів. 

  Доцільність моделі як засобу усвідомлення реальних зв'язків і 



закономірностей очевидна: вона допомагає бупорядковувати нечіткі й 

суперечливі поняття.   Як засіб спілкування добре продумана модель не має 

собі рівних. Цю функцію моделі найкраще підтверджує народне прислів'я: 

"Краще один раз побачити, ніж сто раз почути". Переваги моделі перед 

словесним описом полягають у стислості й точності відображення 

справжньої ситуації. У техніці моделі служать для проектування нових 

досконаліших систем та вивчення їх основних функцій, властивостей, 

зв'язків. 

  Моделі взагалі можна класифікувати за різними ознаками. Назвемо деякі 

типові групи моделей, які можна покласти в основу системи класифікації: 

  — статичні та динамічні; 

  — детерміновані й стохастичні; 

  — дискретні та безперервні; 

  — натурні, аналогові, символічні. 

   Моделі зручно розглядати у вигляді безперервного спектра, який 

починається від точних моделей чи макетів до повністю абстрактних 

математичних рівнянь. 

   За способом відображення реальних явищ, які відбуваються в об'єкті 

моделювання поділяються на: 

   — фізичне, що тільки зберігає фізичну природу явища; 

   — математичне, основою якого є відповідність рівнянь, які описують 

процеси моделі, реаліям досліджуваного явища; 

   — геометричне, за якого відображаються тільки зовнішні форми. 

   Фізична модель — це зменшена (або збільшена) і спрощена копія реального 

об'єкта, виконана в заданому масштабі. Усі спрощення обґрунтовуються у 

вигляді припущень. Розмірні співвідношення між моделлю і об'єктом 

встановлюються відповідно до теорії подібності за критеріями подібності. 

   Для прикладу наведемо  фізичну модель, що відображає процес механічних 

коливань фундаменту кістко дробильної мащини (рис. 1.1). 

   Процес фізичного моделювання зводиться до експериментального 

вивчення фізичної моделі шляхом вимірювання коливань фундаменту під час 

зміни режимів роботи машини. За результатами такого моделювання можна 

прогнозувати поведінку реального об'єкта у різних ситуаціях. 

   Математичну модель коливань фундаменту кістко дробильної машини  

запишемо у  вигляді диференціального рівняння: 

                                            (4.1) 

де т — маса фундаменту та пилорами; г — величина пере- 

міщення фундаменту пилорами у вертикальній площині; 8г — 

коефіцієнт, що характеризує демпфуючі властивості ґрун- 

ту; кг — коефіцієнт, що характеризує жорсткість ґрунту; 

Я(і)  — сила, що збурює коливання (функція від часу). 



 
  Рис. 1.1. Фізична модель встановлення пилорами 

на фундаменті: 1 — гідравлічний демпфер; 2 — ножовий диск, що збурює 

коливання змінною силою Я{і); 3   фундамент масою т; 4 — пружини    

 

Аналогова модель — це пристрій, в якому відбуваються фізичні явища, що 

мають однаковий з реальним об'єктом математичний опис, але різну фізичну 

природу. Для прикладу кісткодробильного версстата аналогова математична 

модель може бути створена у вигляді коливного контура (рис. 4.2), в якому 

відбуваються електричні коливання, аналогічні механічним. Таке 

моделювання краще виконувати за допомогою аналогових обчислювальних 

машин. 

  Математичний опис електричних коливань контура: 

                                            (4.2) 

де Ь — індуктивність котушки; д - - заряд; г — активний опір; с — ємність 

конденсатора; Е(і) — закон зміни електрорушійної сили. 

 
Рис. 1.2. Аналогова модель у вигляді коливного контура 

  У цій моделі роль маси виконує індуктивність котушки, а роль демпфера — 

активний опір. Жорсткість ґрунту моделюється ємністю конденсатора. При 

зміні електрорушійної сили ця модель аналогічна фізичній моделі, 

зображеній на рис. 4.1. 

  Кожен вид моделювання має свої переваги і недоліки. Фізичне 

моделювання вимагає виготовлення дорогих експериментальних установок, 

оснащення їх приладами, затрат на матеріали, енергію тощо. Аналогове 

моделювання дещо зменшує витрати і скорочує час на створення і 



випробування. Математичне моделювання дозволяє зменшити  затрати і 

знаходити оптимальні розв'язки. 

  На практиці науковці часто поєднують різні види моделювання з метою  

зменшення затрат і одержання адекватних розв'язків  поставленої задачі. 

 

  3.2. Загальні відомості про метод статистичного моделювання 

 

  Метод статистичного моделювання, відомий під назвою "метод Монте-

Карло", — це числовий метод розв'язування математичних задач за 

допомогою моделювання випадкових величин.  

  Датою народження  методу Монте-Карло вважають 1949 р., коли з'явилася 

стаття під назвою "Тhe Monte-Carlo method". Автори цього методу — 

американські математики Дж. Нейман і С. Улам, хоча теоретична основа 

цього методу була відома давно. Навіть деякі задачі статистики іноді 

розраховували за допомогою випадкових вибірок, тобто фактично методом 

Монте-Карло. Назва методу походить від аналогічної  назви міста у 

князівстві Монако, що знамените своїм ігровим домом. Суть у тому, що 

одним з найпростіших приладів для одержання випадкових величин є 

рулетка. Мабуть, варто відповісти на природне запитання: "Чи допомагає 

метод Монте-Карло  вигравати в рулетку?". Ні, не допомагає, і навіть цим не 

займається. 

Для кращого розуміння методу розглянемо такий приклад. Нехай нам треба 

визначити площу плоскої фігури £. Це може бути будь-яка фігура, обмежена 

криволінійними чи прямолінійними контурами (рис. 4.3). 

Розмістимо цю фігуру в квадрат зі сторонами І,  у системі координат. 

 
   Оберемо у середині квадрата ІУ випадкових точок. Позначимо через 

ІУГчисло точок, що потрапили в середину фігури 5. Геометрично очевидно, 

що площа 8 наближено дорівнює відношенню N '/АГ. Чим більше АГ, тим 

більша точність цієї оцінки. У прикладі, що зображений на рис. 4.3, обрали 

40 випадкових точок. З них 12 точок виявилися в середині фігури &. Отже, 

відношення ІУ'/ІУ буде 12/40 = 0,3, а фактична площа фігури 5 = 0,35. 

   Перша особливість цього методу — простота алгоритму. Як  правило, 



складають програму для одного випробування (у нашому прикладі треба  

обрати  випадкову точку в квадраті й перевірити чи належить вона фігурі 5). 

Потім цей дослід повторюють N разів, при цьому  кожен дослід  не залежить 

від інших. За результатами дослідів визначають середні величини, 

тому цей метод одержав іншу назву — "метод статистичних випробувань"'. 

   Друга особливість цього методу — похибка обчислень, як правило, 

пропорційна ^.О/ІУ, де і) — деяка стала, N — число випробувань. Звідси 

видно, що для того, щоб зменшити похибку у 10 разів (інакше кажучи, щоб 

отримати у відповіді ще один вірний десятковий знак), треба збільшити ІУ у 

100 разів. Звичайно, домогтися високої точності таким шляхом неможливо. 

Тому вважають, що метод Монте-Карло особливо ефективний для задач, де 

результат може бути невисокої точності (5... 10 %). 

 

                

Тема 6. МЕТОДИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

Класифікація, типи і завдання експерименту 
Найважливішою складовою частиною наукових, досліджень є 

експеримент, основою якого є науково поставлений досвід з умовами, що 

точно враховуються і керованими. Само слово експеримент походить від 

латів. experimentum — проба, досвід. У науковій мові і дослідницькій роботі 

термін «експеримент» зазвичай використовується в значенні, загальному для 

цілого ряду зв'язаних понять: дослід, цілеспрямоване спостереження, 

відтворення об'єкту пізнання, організація особливих умов його існування, 

перевірка, передбачення. У це поняття вкладається наукова постановка 

дослідів і спостереження досліджуваного явища в умовах, що точно 

враховуються, явищ, що дозволяють стежити за ходом, і відтворювати його 

кожного разу при повторенні цих умов. Само по собі поняття «експеримент» 

означає дію, направлену на створення умов в цілях здійснення того або 

іншого явища і по можливості найбільш частого, тобто не ускладнюваного 

іншими явищами. Основною метою експерименту є  

- виявлення властивостей досліджуваних об'єктів,  

- перевірка справедливості гіпотез і на цій основі широке глибоке 

вивчення теми наукового дослідження.  

Постановка і організація експерименту визначаються його 

призначенням. Експерименти, які проводяться в різних галузях науки, є 

хімічними, біологічними, фізичними, психологічними, соціальними і тому 

подібне Вони розрізняються за способом формування умов (природних і 

штучних); по цілях дослідження (що перетворюють, констатуючі, 

контролюючі, пошукові, вирішальні); по організації проведення 

(лабораторні, натурні, польові, виробничі і т. п.); по структурі об'єктів, що 

вивчаються, і явищ (прості, складні); по характеру зовнішніх дій на об'єкт 

дослідження (речові, енергетичні, інформаційні); по характеру взаємодії 

засобу експериментального дослідження з об'єктом дослідження (звичайний і 

модельний); за типом моделей, досліджуваних в експерименті (матеріальний 



і уявний); по контрольованих величинах (пасивний і активний); по числу 

варійованих чинників (одинфакторний і багатофакторний); об'єктів, що по 

характеру вивчаються, або явищ (технологічні, социометрические) і тому 

подібне 

За галузями науки:  

1. Хімічні 

2. Біологічні 

3. Фізичні 

4. Психологічні 

5. Соціальні. 

Способи формування умов: 

1. Природні 

2. Штучні 

За метою дослідження: 

Перетворюючі 

Констатуючі 

Контролюючі 

Пошукові 

Вирішальні 

Організацією проведення 

Лабораторні 

Натурні 

Польові 

Виробничі 

Структурі об’єктів  що 

вивчаються 

Прості 

Складні 

Характер зовнішніх дій на об'єкт 

дослідження  

Речові 

Енергетичні 

Інформаційні 

По характеру взаємодії засобу 

дослідження з об’єктом 

Звичайний 

Модельний 

За типом моделей 

Матеріальний 

Уявний (розумовий) 

За контрольованими величинами 

Пасивний 

Активний 

За числом варійованих чинників 

Однофакторний 

Багатофакторний 

За характером об’єктів або явищ 

Технологічні 

Соціометричні 

 

 

 

 

 

З числа названих ознак природний експеримент передбачає проведення 

дослідів в природних умовах існування об'єкту дослідження (найчастіше 

використовується в біологічних, соціальних, педагогічних і психологічних 

науках). 

Штучний експеримент передбачає формування штучних умов (широко 

застосовується в природних і технічних науках). Перетворюючий (творчий) 

експеримент включає активну зміну структури і функцій об'єкту дослідження 

відповідно до висунутої гіпотези, формування нових зв'язків і стосунків між 

компонентами об'єкту або між досліджуваним об'єктом і іншими об'єктами. 

Дослідник відповідно до розкритих тенденцій розвитку об'єкту дослідження 

навмисно створює умови, які повинні сприяти формуванню нових 

властивостей і якостей об'єкту, Констатуючий експеримент використовується 

для перевірки певних припущень. В процесі цього експерименту 

констатується наявність певного зв'язку між дією на об'єкт дослідження і 

результатом, виявляється наявність певних фактів. Контролюючий 



експеримент зводиться до контролю за результатами зовнішніх дій на об'єкт 

дослідження з врахуванням його стану, характеру дії і очікуваного ефекту. 

Пошуковий експеримент проводиться в тому випадку, якщо утруднена 

класифікація чинників, що впливають на явище, що вивчається, унаслідок 

відсутності достатніх попередніх (апріорних) даних. За результатами 

пошукового експерименту встановлюється значущість чинників, 

здійснюється відсіювання незначимих. Вирішальний експеримент ставиться 

для перевірки справедливості основних положень фундаментальних теорій у 

тому випадку, коли дві або декілька гіпотез однаково узгоджуються з 

багатьма явищами. Ця згода наводить до скрути, яку саме з гіпотез вважати 

правильною. Вирішальний експеримент дає такі факти, які узгоджуються з 

однією з гіпотез і противоречат інший. Прикладом вирішального 

експерименту служать досліди по перевірці справедливості Ньютонівської 

теорії виділення світла і хвилеподібної теорії Тюйгенса. Ці досліди були 

поставлені французьким вченим Фуко (1819—1868). Вони стосувалися 

питання про швидкість поширення світла усередині прозорих тіл. Згідно 

гіпотезі виділення, швидкість світла усередині таких тіл має бути більше, ніж 

в порожнечі. Але Фуко своїми дослідами довів зворотне, тобто що в менш 

щільному середовищі швидкість світла велика. Цей досвід Фуко і був тим 

вирішальним досвідом, який вирішив суперечку між двома гіпотезами (в 

даний час гіпотеза Гюйгенса замінена електромагнітною гіпотезою 

Максвелла). Іншим прикладом вирішального експерименту може служити 

суперечка між Птолемеєм і Коперником про рух Землі. Вирішальний досвід 

Фуко з маятником остаточно вирішив суперечку на користь теорії 

Коперника. 

Лабораторний експеримент проводиться в лабораторних умовах із 

застосуванням типових приладів, спеціальних моделюючих установок, 

стендів, устаткування і так далі Найчастіше в лабораторному експерименті 

вивчається не сам об'єкт, а його зразок. Цей експеримент дозволяє 

доброякісно, з необхідною повторністю вивчити вплив одних характеристик 

при варіюванні інших, отримати хорошу наукову інформацію з мінімальними 

витратами часу і ресурсів. Проте такий експеримент не завжди повністю 

моделює реальний хід процесу, що вивчається, тому виникає потреба в 

проведенні натурного експерименту. Натурний експеримент проводиться в 

природних умовах і на реальних об'єктах. Цей вигляд експерименту часто 

використовується в процесі натурних випробувань виготовлених систем. 

Залежно від місця проведення випробувань натурні експерименти 

підрозділяються на виробничі, польові, полігонні, напівнатурні і тому 

подібне Натурний експеримент завжди вимагає ретельного продумування і 

планерування, раціонального підбору методів дослідження. Практично у всіх 

випадках основна наукова проблема натурного експерименту — забезпечити 

достатню відповідність (адекватність) умов експерименту реальної ситуації, 

в якій працюватиме згодом створюваний об'єкт. Тому центральними 

завданнями, натурного експерименту є: вивчення характеристик дії 

середовища на випробовуваний об'єкт; ідентифікація статистичних і 



динамічних параметрів об'єкту; оцінка ефективності функціонування об'єкту 

і перевірка його на відповідність заданим вимогам. 

Експерименти можуть бути відкритими і закритими, вони широко 

поширені в психології, соціології, педагогіці. У відкритому експерименті 

його завдання відкрито пояснюються випробовуваним, в закритому — в 

цілях здобуття об'єктивних даних ці завдання ховаються від 

випробовуваного. Будь-яка форма відкритого експерименту впливає (часто 

активізує) на суб'єктивну сторону поведінки випробовуваних. В зв'язку з цим 

відкриттів експеримент доцільний лише тоді, коли є можливість і достатня 

упевненість в тому, що удасться викликати у випробовуваного живу участь і 

суб'єктивну підтримку намічаній роботі. Закритий експеримент 

характеризується тим, що його ретельно маскують; випробовуваний не 

здогадується про експеримент, і робота протікає зовні в природних умовах. 

Такий експеримент не викликає у випробовуваних підвищеної 

настороженості і зайвого самоконтролю, прагнення поводитися не так, як 

зазвичай. Простий експеримент використовується для вивчення об'єктів, що 

не мають розгалуженої структури, з невеликою кількістю взаємозв'язаних і 

взаємодіючих елементів, що виконують прості функції. У складному 

експерименті вивчаються явища або об'єкти з розгалуженою структурою 

(можна виділити ієрархічні рівні) і великою кількістю взаємозв'язаних і 

взаємодіючих елементів, що виконують складні функції. Висока міра 

зв'язності елементів наводить до того, що зміна стану якого-небудь елементу 

або зв'язку спричиняє за собою зміну стану багатьох інших елементів 

системи. У складних об'єктах дослідження можлива наявність декількох 

різних структур, декількох різних цілей. Але все таки конкретний стан 

складного об'єкту може бути описаний. У дуже складному експерименті 

вивчається об'єкт, стан якого по тих або інших причинах до цих пір не 

удається детально і точно описати. Наприклад, для опису потрібний більше 

часу, ніж те, яке має в своєму розпорядженні дослідник між змінами станів 

об'єкту або коли сучасний рівень знань недостатній для проникнення в істоту 

зв'язків об'єкту (або вони незрозумілі). 

Інформаційний експеримент використовується для вивчення дії певної 

(різною за формою і змістом) інформації на об'єкт дослідження (найчастіше 

інформаційний експеримент використовується в біології, психології, 

соціології, кібернетиці і тому подібне). За допомогою цього експерименту 

вивчається зміна стану об'єкту дослідження під впливом інформації, що 

повідомляється йому. 

Речовий експеримент передбачає вивчення впливу різних речових 

чинників на стан об'єкту дослідження. Наприклад, вплив різних добавок на 

якість стали і тому подібне Енергетичний експеримент використовується для 

вивчення дії різних видів енергії (електромагнітною, механічною, тепловою і 

так далі) на об'єкт дослідження. Цей тип експерименту широко поширений в 

природних павуках. Звичайний (або класичний) експеримент включає 

експериментатора як суб'єкта, що пізнає; об'єкт або предмет 

експериментального дослідження і засоби (інструменти, прилади, 



експериментальні установки), за допомогою яких здійснюється експеримент. 

У звичайному експерименті експериментальні засоби безпосередньо 

взаємодіють з об'єктом дослідження. Вони є посередниками між 

експериментатором і об'єктом дослідження. Модельний експеримент на 

відміну від звичайного має справу з моделлю досліджуваного об'єкту. 

Модель входить до складу експериментальної установки, заміщаючи не лише 

об'єкт дослідження, але часто і умови, в яких вивчається деякий об'єкт. 

Модельний експеримент при розширенні можливостей експериментального 

дослідження одночасно має і ряд недоліків, пов'язаних з тим, що відмінність 

між моделлю і реальним об'єктом може стати джерелом помилок і, крім того, 

екстраполяція результатів вивчення поведінки моделі на модельований об'єкт 

вимагає додаткових витрат часу і теоретичного обгрунтування правомочності 

такої екстраполяції. 

Відмінність між знаряддями експерименту при моделюванні дозволяє 

виділити уявний і матеріальний експеримент. Знаряддями уявного 

(розумового) експерименту є уявні моделі досліджуваних об'єктів або явищ 

(плотські образи, образно-знакові моделі, знакові моделі). Для позначення 

уявного експерименту інколи користуються термінами: експеримент, що 

ідеалізується або уявний. Уявний експеримент є одній з форм розумової 

діяльності суб'єкта, що пізнає, в процесі якої відтворюється в уяві структура 

реального експерименту. Структура уявного експерименту включає: 

побудова уявної моделі об'єкту дослідження, умов експерименту і дій, що 

ідеалізуються, на об'єкт; свідома і планомірна зміна, комбінування умов 

експерименту і дій на об'єкт; свідоме і точне вживання на всіх стадіях 

експерименту об'єктивних законів науки, завдяки чому виключається 

абсолютне свавілля. В результаті такого експерименту формуються виводи. 

Матеріальний експеримент має аналогічну структуру. Проте в 

матеріальному експерименті використовуються матеріальні, а не ідеальні 

об'єкти дослідження. Основна відмінність матеріального експерименту від 

уявного в тому, що реальний експеримент є формою об'єктивного 

матеріального зв'язку свідомості із зовнішнім світом, тоді як уявний 

експеримент є специфічною формою теоретичної діяльності суб'єкта. 

Схожість уявного експерименту з реальним значною мірою визначається 

тим, що всякий реальний експеримент, перш ніж бути здійсненим на 

практиці, спочатку проводиться людиною в думках в процесі обдумування і 

планерування. Тому уявний експеримент незрідка виступає в ролі ідеального 

плану реального експерименту, у відомому сенсі передуючи йому. 

Уявний експеримент має ширшу сферу вживання, чим реальний 

експеримент, оскільки застосовується не лише при підготовці і планеруванні 

останнього, але і в тих випадках, коли проведення реальних  дослідів 

представляється неможливим. Так, Галлілей в уявному експерименті 

прийшов до виводу про існування руху за інерцією, що перевернув 

арістотелівську точку зору, згідно якої рухоме тіло зупиняється, якщо сила", 

що його штовхає, припиняє свою дію. Цей вивід міг бути отриманий лише за 

допомогою уявного експерименту. Із цього приводу А. Ейнштейн говорив 



наступне: «Ми бачили, що закон інерції не можна вивести безпосередньо з 

експерименту, його можна вивести лише умоглядно — мисленням, 

пов'язаним із спостереженням. Цей експеримент ніколи не можна виконати 

насправді, хоча він веде до глибокого розуміння дійсних експериментів». 

Уявний експеримент, замінюючи собою реальний, розширює кордони 

пізнання, бо забезпечує здобуття такої інформації, яку іншими засобами 

добути неможливо. Уявний експеримент дозволяє здолати неминучу 

обмеженість реального досвіду шляхом абстрагування від дії небажаних, 

затемняючих причин, повне усунення яких в реальному експерименті 

практично недосяжно. Уявний експеримент є істотним моментом всякої 

творчої діяльності. А. Ейнштейн в автобіографічних спогадах у зв'язку з 

розробкою спеціальної теорії відносності писав: «Цього року в Аарау у мене 

виникло питання: якби можна було погнатися за світловою хвилею із 

швидкістю світла, то ми мали б перед собою не залежне від часу хвилеве 

поле. Але все-таки це здається неможливим! Це було першим дитячим 

уявним експериментом, який відноситься до спеціальної теорії відносності. 

Відкриття не є справою логічного мислення, навіть якщо кінцевий продукт 

пов'язаний з логічною формою». 

Уявний експеримент використовується не лише ученими, але і 

письменниками, художниками, педагогами, лікарями. Уявне 

експериментування яскраво виявляється. у мисленні шахістів. Величезна 

роль уявного експерименту в технічному конструюванні  і винахідництві. 

Результати уявного експерименту знаходять віддзеркалення у формулах, 

кресленнях, графіках, накиданнях, ескізних проектах і тому подібне 

Пасивний експеримент передбачає вимір лише вибраних показників 

(параметрів, змінних) в результаті спостереження за об'єктом без штучного 

втручання в його функціонування. Прикладами пасивного експерименту є 

спостереження: за інтенсивністю, складом, швидкостями руху транспортних 

потоків; за числом захворювань взагалі або якою-небудь певною хворобою; 

за працездатністю певної групи осіб; за показниками, що змінюються з віком; 

за числом дорожньо-транспортних випадків і тому подібне 

Пасивний експеримент, по суті, є спостереженням, яке супроводиться 

інструментальним виміром вибраних показників стану об'єкту дослідження. 

Активний експеримент пов'язаний з вибором спеціальних вхідних сигналів 

(чинників) і контролює вхід і вихід досліджуваної системи. 

Одинфакторний експеримент передбачає: виділення потрібних 

чинників; стабілізацію чинників, що заважають; почергове варіювання 

чинників, що цікавлять дослідника. 

Стратегія багатофакторного експерименту полягає в тому, що 

варіюються всі змінні відразу і кожен ефект оцінюється за результатами всіх 

дослідів, проведених в даній серії експериментів. Технологічний 

експеримент направлений на вивчення елементів технологічного процесу 

(продукції, устаткування, діяльності працівників і тому подібне) або процесу 

в цілому. Социометрічеський експеримент використовується для виміру 

існуючих міжособових соціально-психологічних стосунків в малих групах з 



метою їх подальшої зміни.  

Для проведення експерименту будь-якого типа необхідно: розробити 

гіпотезу, що підлягає перевірці; створити програми експериментальних 

робіт; визначити способи і прийоми втручання в об'єкт дослідження; 

забезпечити умови для здійснення процедури експериментальних робіт; 

розробити дороги і прийоми фіксації ходу і результатів експерименту; 

підготувати засоби експерименту (прилади, установки, моделі і тому 

подібне); забезпечити експеримент необхідним обслуговуючим персоналом. 

Особливе, значення має правильна розробка методик експерименту. 

Методика — це сукупність розумових і фізичних операцій, розміщених в 

певній послідовності, відповідно до якої досягається мета дослідження. При 

розробці методик проведення експерименту необхідно передбачати: 

проведення попереднього цілеспрямованого спостереження над об'єктом, що 

вивчається, або явищем з метою визначення вихідних даних (гіпотез, вибору 

варіюючих чинників); створення умов, в яких можливе експериментування 

(підбір об'єктів для експериментальної дії, усунення впливу випадкових 

чинників); визначення меж вимірів; систематичне спостереження за ходом 

розвитку явища, що вивчається, і точні описи фактів; проведення 

систематичної реєстрації вимірів і оцінок фактів різними засобами і 

способами; створення ситуацій, що повторюються, зміна характеру умов і 

перехресні дії, створення ускладнених ситуацій з метою підтвердження або 

спростування раніше отриманих даних; перехід від емпіричного вивчення до 

логічних узагальнень, до аналізу і теоретичної обробки отриманого 

фактичного матеріалу. 

Правильно розроблена методика експериментального дослідження 

зумовлює його цінність. Тому розробка, вибір, визначення методики повинне 

проводитися особливо ретельно. При визначенні методики необхідно 

використовувати не лише особистий досвід, але і досвід товаришів і інших 

колективів. Необхідно переконатися в тому, що вона відповідає сучасному 

рівню науки, умовам, в яких виконується дослідження. Доцільно перевірити 

можливість використання методик, вживаних в суміжних проблемах і науках. 

Вибравши методику експерименту, дослідник повинен упевнитися в її 

практичній застосовності. Це необхідно зробити навіть в тому випадку, якщо 

методика давно апробована практикою інших лабораторій, оскільки вона 

може виявитися неприйнятною або складною через специфічні особливості 

клімату, приміщення, лабораторне устаткування, персонал, об'єкт досліджень 

і тому подібне 

Перед кожним експериментом складається його план (програма), який 

включає: мета і завдання експерименту вибір варіюючих чинників; 

обгрунтування об'єму експерименту, числа дослідів; порядок реалізації 

дослідів, визначення послідовності зміни чинників; вибір кроку зміни 

чинників, завдання інтервалів між майбутніми експериментальними 

крапками; обгрунтування засобів вимірів; опис проведення експерименту; 

обгрунтування способів обробки і аналізу результатів експерименту. 

Вживання математичної теорії експерименту дозволяє вже при планеруванні 



певним чином оптимізувати об'єм експериментальних досліджень і 

підвищити їх точність. Важливим етапом підготовки до експерименту є 

визначення його цілей і завдань. Кількість завдань для конкретного 

експерименту не має бути дуже великою (краще 3...4, максимально 8... 10). 

Перед експериментом треба вибрати варійовані чинники, тобто встановити 

основні і другорядні характеристики, що впливають на досліджуваний 

процес, проаналізувати розрахункові (теоретичні) схеми процесу. На основі 

цього аналізу всі чинники класифікуються і складається з них убуває по 

важливості для даного експерименту ряд. Правильний вибір основних і 

другорядних чинників грає важливу роль в ефективності експерименту, 

оскільки експеримент і зводиться до знаходження залежностей між цими 

чинниками. Інколи буває важко відразу виявити роль основних і другорядних 

чинників. У таких випадках необхідно виконувати невеликий за об'ємом 

попередній пошуковий досвід. Основним принципом встановлення міри 

важливості характеристики є її роль в досліджуваному процесі. Для цього 

процес вивчається залежно від якоїсь одній змінній при останніх постійних. 

Такий принцип проведення експерименту виправдовує себе лише в тих 

випадках, коли такі характеристик мало 1...3. Якщо ж змінні величин багато, 

доцільний принцип багатофакторного аналізу. Необхідно також 

обгрунтувати набір засобів вимірів (приладів) іншого устаткування, машин і 

апаратів. У зв'язку з цим експериментатор має бути добре знайомий з 

вимірювальною апаратурою, що випускається в країні (за допомогою 

щорічний каталогів, що видаються, по яких можна замовити що 

випускаються вітчизняним приладобудуванням ті або інші засоби вимірів). 

Природно, що в першу чергу слід використовувати стандартні машини і 

прилади, що серійно випускаються, робота на яких регламентується 

інструкціями, Гостами і іншими офіційними документами. В окремих 

випадках виникає потреба в створенні унікальних приладів, установок, 

стендів, машин для розробки теми. При цьому розробка і конструювання 

приладів і інших засобів мають бути ретельно обгрунтована теоретичними 

розрахунками і практичними міркуваннями про можливість виготовлення 

устаткування. При створенні нових приладів бажано використовувати готові 

вузли приладів, що випускаються, або реконструювати існуючі прилади. 

Відповідальний момент — встановлення точності вимірів і погрішностей. 

Методи вимірів повинні базуватися на законах спеціальної науки — 

метрології, що вивчає засоби і методи вимірів. При експериментальному 

дослідженні одного і того ж процесу (спостереження і виміри) повторні 

відліки на приладах, як правило, неоднакові. Відхилення пояснюються 

різними причинами — неоднорідністю властивостей тіла (матеріал, 

конструкція і так далі), що вивчається, недосконалістю приладів і класів їх 

точності, суб'єктивними особливостями експериментатора і ін. Чим більше 

випадкових чинників, що впливають на досвід, тим більше розбіжності цифр, 

що отримуються при вимірах, тобто тим більше відхилення окремих вимірів 

від середнього значення. Це вимагає повторних вимірів, а отже, необхідно 

знати їх мінімальну кількість. Під потрібною мінімальною кількістю вимірів 



розуміють таку кількість вимірів, яка в даному досвіді забезпечує стійке 

середнє значення вимірюваної величини, що задовольняє заданій мірі 

точності. Встановлення потрібної мінімальної кількості вимірів має велике 

значення, оскільки забезпечує здобуття найбільш об'єктивних результатів 

при мінімальних витратах часу і засобів. У методиці детально розробляється 

процес проведення експерименту, складається послідовність (черговість) 

проведення операцій вимірів і спостережень, детально описується кожна 

операція окремо з врахуванням вибраних засобів для проведення 

експерименту, обґрунтовуються методи контролю якості операцій, що 

забезпечують при мінімальній (раніше встановленому) кількості вимірів 

високу надійність і задану точність. Розробляються форми журналів для 

запису результатів спостережень і вимірів. Важливим розділом методики є 

вибір методів обробки і аналізу експериментальних даних. Обробка даних 

зводиться до систематизації всіх цифр, класифікації, аналізу. Результати 

експериментів мають бути зведені в легкі для читання форми запису — 

таблиці, графіки, формули, номограми, що дозволяють швидко і доброякісно 

зіставляти отримане і проаналізувати результати. Всі змінні мають бути 

оцінені в єдиній системі одиниць фізичних величин.  

Особлива увага в методиці має бути приділена математичним методам 

обробки і аналізу дослідних даних, наприклад, встановленню емпіричних 

залежностей, апроксимації зв'язків між варіюючими характеристиками, 

встановленню критеріїв і довірчих інтервалів і ін. Діапазон чутливості 

(нечутливості) критеріїв має бути стабілізований (эксплицирован). 

Результати експериментів повинні відповідати трьом статистичним 

вимогам: вимога ефективності оцінок, тобто мінімальність дисперсії 

відхилення відносно невідомого параметра; вимога спроможності оцінок, 

тобто при збільшенні числа спостережень оцінка параметра повинна 

прагнути до його дійсного значення; вимога несмещенности оцінок — 

відсутність систематичних помилок в процесі обчислення параметрів. 

Найважливішою проблемою при проведенні і обробці експерименту є 

сумісність цих трьох вимог. 

Після розробки і затвердження методики встановлюється об'єм і 

трудомісткість експериментальних досліджень, які залежать від глибини 

теоретичних розробок, міри точності прийнятих засобів вимірів (чим чітко 

сформульована теоретична частина дослідження, тим менше об'єм 

експерименту). Залежно від попередньої теоретичної підготовки можливі три 

випадки проведення експерименту:  

1) якщо теоретично отримана аналітична залежність, яка однозначно 

визначає досліджуваний процес (наприклад, х/=3е~2х), то об'єм 

експерименту для підтвердження даної залежності виявляється мінімальним, 

оскільки функція однозначно визначається експериментальними даними;  

2) якщо теоретичним дорогою встановлений лише характер залежності 

(наприклад, в = аекх), тобто задано сімейство кривих, то експериментальним 

дорогою необхідно визначити як а, так і до і, отже, об'єм експерименту 

зростає;  



3) якщо теоретично не удалося отримати яких-небудь залежностей і 

розроблені лише припущення про якісні закономірності процесу, то 

доцільний пошуковий експеримент, при якому об'єм експериментальних 

робіт різко зростає.  

У таких випадках доречно застосовувати метод математичного 

планерування експерименту. На об'єм і трудомісткість проведення 

експериментальних робіт істотно впливає вигляд експерименту. Наприклад, 

польові експерименти, як правило, завжди мають велику трудомісткість, що 

слід враховувати при планеруванні. Після встановлення об'єму 

експериментальних робіт складається перелік необхідних засобів вимірів, 

об'єм матеріалів, список виконавців, календарний план і кошторис витрат. 

План-програму розглядає науковий керівник, обговорюють в 

науковому колективі і стверджують в установленому порядку. 

При розробці плану-програми експерименту завжди необхідно 

прагнути до його спрощення, наочності без втрати точності і достовірності. 

Це досягається попереднім аналізом і зіставленням результатів вимірів 

одного і того ж параметра різними технічними засобами, а також методів 

обробки отриманих результатів. В умовах інтенсифікації проведення 

наукових досліджень найважливіше місце в процесі підготовки експерименту 

повинне відводитися його автоматизації (АСНІ) з введенням 

експериментальних даних безпосередньо в ЕОМ, з розрахунком 

результуючих показників, з автоматичним: управлінням ходу експерименту 

(послідовності і повторимостей вимірів, визначення середніх значень; 

побудова і т. д.) 

 

Методологія експериментальних досліджень 

Найбільш важливою складовою частиною наукових досліджень є 

експерименти. Це один з основних способів одержати нові наукові знання. 

Більше 2/3 всіх трудових ресурсів науки витрачається на експерименти. В 

основі експериментального дослідження лежить експеримент, що представляє 

собою науково поставлений досвід або спостереження явища в точно 

визначених умовах, що дозволяють стежити за його ходом, управляти їм, 

відтворювати його щораз при повторенні цих умов. Від звичайного, 

повсякденного, пасивного спостереження експеримент відрізняється активним 

впливом дослідника на досліджуване явище. 

Основною метою експерименту є перевірка теоретичних положень 

(підтвердження робочої гіпотези), а також більше широке й глибоке вивчення 

теми наукового дослідження. 

Експеримент повинен бути проведений по можливості в найкоротший 

строк з мінімальними витратами при найвищій якості отриманих результатів. 

Розрізняють експерименти природні й штучні. 

Природні експерименти характерні при вивченні соціальних явищ 

(соціальний експеримент) в обстановці, наприклад, виробництва, побуту й 

т.п. 

Штучні експерименти широко застосовуються в багатьох 



загальнонаукових дослідженнях. У цьому випадку вивчають явища, ізольовані 

до необхідного ступеня, щоб оцінити їх у кількісному і якісному 

відношеннях. 

Іноді виникає необхідність провести пошукові експериментальні 

дослідження. Вони необхідні в тому випадку, якщо важко класифікувати всі 

фактори, що впливають на досліджуване явище внаслідок відсутності 

достатніх попередніх даних. На основі попереднього експерименту будується 

програма досліджень у повному обсязі. 

Експериментальні дослідження бувають лабораторні й виробничі. 

Лабораторні досліди проводять із застосуванням типових приладів, 

спеціальних моделюючих установок, стендів, устаткування й т.д. Ці 

дослідження дозволяють найбільше повно й доброякісно, з необхідною 

повторюваністю вивчити вплив одних характеристик при варіюванні інших. 

Лабораторні досвіди, у випадку досить повного наукового обґрунтування 

експерименту (математичне планування), дозволяють одержати гарну 

наукову інформацію з мінімальними витратами. Однак такі експерименти 

не завжди повністю моделюють реальний хід досліджуваного процесу, тому 

виникає потреба в проведенні виробничого експерименту. 

Виробничі експериментальні дослідження мають на меті вивчити 

процес у реальних умовах з урахуванням впливу різних випадкових факторів 

виробничого середовища. 

Однієї з різновидів виробничих експериментів є статистичне збирання 

матеріалів в організаціях, які накопичують по стандартних формах ті або 

інші дані. Цінність цих матеріалів полягає в тім, що вони систематизовані за 

багато років за єдиною методикою. Такі дані добре піддаються обробці 

методами статистики й теорії ймовірностей. 

У ряді випадків виробничий експеримент ефективно проводити 

методом анкетування. Для досліджуваного процесу становлять ретельно 

продуману методику. Основні дані збирають методом опитування виробничих 

організацій по попередньо складеній анкеті. Цей метод дозволяє зібрати дуже 

велику кількість даних спостережень або вимірів по досліджуваному 

питанню. Однак до результатів анкетних даних варто ставитися з особливою 

увагою, оскільки вони не завжди містять досить достовірні відомості. 

Залежно від теми наукового дослідження обсяг експериментів може 

бути різним. У найкращому разі для підтвердження робочої гіпотези досить 

лабораторного експерименту, але іноді доводиться проводити серію 

експериментальних досліджень: попередніх (пошукових), лабораторних, 

полігонних на експлуатованому об'єкті. 

У ряді випадків на експеримент затрачається велика кількість засобів. 

Науковець робить величезну кількість спостережень і вимірів, одержує безліч 

діаграм, графіків, виконує невиправдано велику кількість випробувань. 

На обробку й аналіз такого експерименту затрачається багато часу. 

Іноді виявляється, що виконано багато зайвого, непотрібного. Все це 

можливо, коли експериментатор чітко не обґрунтував мету й завдання 

експерименту. В інших випадках результати тривалого, великого 



експерименту не повністю підтверджують робочу гіпотезу наукового 

дослідження. Як правило, це також властиво для експерименту, чітко не 

обґрунтованого метою й завданнями.  

Тому перш ніж приступитися до експериментальних досліджень, 

необхідно розробити методологію експерименту. 

Методологія експерименту — це загальна структура (проект) 

експерименту, тобто постановка й послідовність виконання 

експериментальних досліджень. Методологія експерименту містить у собі 

наступні основні етапи: 

- розробку плану-програми експерименту; 

- оцінку вимірів і вибір засобів для проведення експерименту; 

- проведення експерименту; 

- обробку й аналіз експериментальних даних. 

Наведена кількість етапів справедливо для традиційного експерименту. 

Останнім часом широко застосовують математичну теорію експерименту, 

що дозволяє різко підвищити точність і зменшити обсяг експериментальних 

досліджень. 

В цьому випадку методологія експерименту включає такі етапи:  

- розробку плану-програми експерименту;  

- оцінку способів й вибір засобів для проведення експерименту; 

- математичне планування експерименту; 

- проведення експериментального дослідження; 

- обробка й аналіз отриманих даних. 

Тепер зупинимося детальніше на етапах експериментального 

дослідження. 

 

Розробка плану - програми й методики проведення експерименту 

План-програма включає найменування теми дослідження, робочу 

гіпотезу, методику експерименту, перелік необхідних матеріалів, приладів, 

установок, список виконавців експерименту, календарний план робіт і 

кошторис на виконання експерименту. У ряді випадків включають роботи з 

конструювання й виготовлення приладів, апаратів, пристосувань. 

Один з найбільш важливих етапів складання плану-програми — 

визначення мети й завдань експерименту. Чітко обґрунтовані завдання - 

це вагомий внесок у їхнє рішення. Кількість завдань повинне бути 

невеликим. Для конкретного експерименту оптимальною кількістю є 3-4 

завдання. У великому, комплексному експерименті їх може бути 8-10. 

Необхідно правильно вибрати фактори, що варіюють, тобто 

встановити основні й другорядні характеристики, що впливають на 

досліджуваний процес. Спочатку аналізують розрахункові (теоретичні) 

схеми процесу. На основі цього класифікують всі фактори й становлять із 

них убутний по важливості для даного експерименту ряд. Правильний 

вибір основних і другорядних факторів відіграє важливу роль в 

ефективності експерименту, оскільки експеримент і зводиться до 

знаходження залежностей між цими факторами. У тих випадках, коли важко 



відразу виявити роль основних і другорядних факторів, виконують 

невеликий за обсягом пошуковий експеримент. 

Обґрунтування засобів вимірів — це вибір необхідних для 

спостережень і вимірів приладів, устаткування, машин, апаратів й ін. Засоби 

виміру можуть бути обрані стандартні або у випадку відсутності таких - 

виготовлені самостійно. 

Дуже відповідальною частиною є встановлення точності вимірів і 

погрішностей. Методи вимірів повинні базуватися на законах спеціальної 

науки — метрології. 

У методиці докладно проектують процес проведення експерименту. На 

початку становлять послідовність (черговість) проведення операцій вимірів і 

спостережень. Потім ретельно описують кожну операцію окремо з 

урахуванням обраних засобів для проведення експерименту. Особливу увагу 

приділяють методам контролю якості операцій, що забезпечують при 

мінімальному (раніше встановленому) кількості вимірів високу надійність і 

задану точність.  

На обсяг і трудомісткість істотно впливає вид експерименту. Полеві 

експерименти, як правило, мають більшу трудомісткість. 

Проведення експерименту є найважливішим і найбільш трудомістким 

етапом. Експериментальні дослідження необхідно проводити відповідно до 

затвердженої плану-програми й особливо методикою експерименту. 

Приступаючи до експерименту, остаточно уточнюють методику його 

проведення, послідовність випробувань. 

При складному експерименті часто виникають випадки, коли очікуваний 

результат одержують пізніше, ніж передбачається планом. Тому науковець 

повинен виявити терпіння, витримку, наполегливість і довести експеримент до 

одержання результатів. 

Особливе значення має сумлінність при проведенні експериментальних 

робіт; неприпустима недбалість, що приводить до більших перекручувань, 

помилкам. Порушення цих вимог - до повторних експериментів, що продовжує 

дослідження. 

Обов'язковою вимогою проведення експерименту є ведення журналу. 

Форма журналу може бути довільної, але повинна щонайкраще відповідати 

досліджуваному процесу з максимальною фіксацією всіх факторів. У журналі 

відзначають тему НДР і тему експерименту, прізвище виконавця, час і місце 

проведення експерименту, характеристику навколишнього середовища, дані 

про об'єкт експерименту й засобах виміру, результати спостережень, а також 

інші дані для оцінки одержуваних результатів. 

Журнал потрібно заповнювати акуратно, без будь-яких виправлень. 

При одержанні в одному статистичному ряді результатів, що різко 

відрізняються від сусідніх вимірів, виконавець повинен записати всі дані без 

перекручувань і вказати обставини, що супроводжують зазначеному виміру. 

Це дозволить установити причини перекручувань і кваліфікувати виміру як 

відповідному реальному ходу процесу або як грубий промах. 

Одночасно з вимірами виконавець повинен проводити попередню 



обробку результатів й їхній аналіз. Тут особливо повинні проявлятися його 

творчі здатності. Такий аналіз дозволяє контролювати досліджуваний 

процес, коректувати експеримент, поліпшувати методику й підвищувати 

ефективність експерименту. 

Важливі при цьому консультації з колегами по роботі й особливо з 

науковим керівником. У процесі експерименту необхідно дотримуватись 

вимоги інструкцій з промсанітарії, техніці безпеки, пожежній профілактиці.  

Спочатку результати вимірів зводять у таблиці по характеристиках, 

що варіюють, для різних досліджуваних питань. Дуже ретельно уточнюють 

сумнівні цифри. Установлюють точність обробки досвідчених даних.  

Важливим розділом методики є вибір методів обробки й аналізу 

експериментальних даних. Обробка даних зводиться до систематизації всіх 

цифр, класифікації, аналізу. Результати експериментів повинні бути зведені 

в зручні по формі записи - таблиці, графіки, формули, номограми, що 

дозволяють швидко й доброякісно зіставляти отримані результати.  

Особлива увага в методиці повинна бути приділена математичним 

методам обробки й аналізу досвідчених даних — установленню 

емпіричних залежностей, апроксимації зв'язків між характеристиками, що 

варіюють, установленню критеріїв і довірчих інтервалів й ін. 

 

Методи обробки й аналізу досвідчених даних 

Після встановлення методики знаходять обсяг і трудомісткість 

експериментальних досліджень, які залежать від глибини теоретичних 

розробок, ступеня точності прийнятих засобів вимірів.  

Чим чіткіше сформульована теоретична частина дослідження, тим 

менше обсяг експерименту. 

Можливі три випадки проведення експерименту. 

Перший — теоретично отримана аналітична залежність, що 

однозначно визначає досліджуваний процес. Наприклад, 

 

  (1) 

 

У цьому випадку обсяг експерименту для підтвердження даної 

залежності мінімальний, оскільки функція однозначно визначається 

експериментальними даними. Тут можна з успіхом застосувати метод 

графічного зображення функції.  

Другий випадок — теоретичним шляхом установлений лише 

характер залежності. Наприклад, 

 

  (2) 

У цьому випадку задане сімейство кривих. Експериментальним 

шляхом необхідно визначити коефіцієнти а й k. При це обсяг експерименту 



зростає. У цьому випадку застосовують метод підбора емпіричних 

формул.  

Третій випадок — теоретично не вдалося одержати яких-небудь 

залежностей. Розроблені лише припущення про якісні закономірності 

процесу. У багатьох випадках доцільний пошуковий експеримент. Обсяг 

експериментальних робіт різко зростає. Тут доречний метод математичного 

планування експерименту. 

Особливе місце відведене аналізу експерименту — завершальної 

частини, на основі якої роблять висновок про підтвердження гіпотези 

наукового дослідження. Аналіз експерименту — це творча частина 

дослідження. Іноді за цифрами важко чітко представити фізичну сутність 

процесу. Тому потрібно особливо ретельне зіставлення фактів, причин, що 

обумовлюють хід того або іншого процесу й установлення адекватності 

гіпотези й експерименту. 

При обробці результатів вимірів і спостережень широко використають 

методи графічного зображення. Графічне зображення дає найбільш 

наочне подання про результати експериментів, дозволяє краще зрозуміти 

фізичну сутність досліджуваного процесу, виявити загальний характер 

функціональної залежності досліджуваних змінних величин, установити 

наявність максимуму або мінімуму функції. 

Для графічного зображення результатів вимірів (спостережень), як 

правило, застосовують систему прямокутних координат. Перш ніж 

будувати графік, необхідно знати хід (характер протікання) досліджуваного 

явища. Якісні закономірності й форма графіка експериментаторові 

орієнтовно відомі з теоретичних досліджень. 

Крапки на графіку необхідно з'єднувати плановою лінією так, щоб 

вони по можливості ближче проходили до всіх експериментальних крапок. 

Якщо з'єднати крапки прямими відрізками, то одержимо ламану криву. 

Вона характеризує зміну функції за даними експериментів. Звичайно 

функції мають плавний характер. Тому при графічному зображенні 

результатів вимірів варто проводити між крапками плавні криві. 

Різке скривлення графіка пояснюється погрішностями вимірів. 

При графічному зображенні результатів експериментів велику роль 

грає вибір системи координат або координатної сітки. 

Координатні сітки бувають рівномірними й нерівномірними.  У 

рівномірних координатних сітках ординати й абсциси мають рівномірну 

шкалу. Наприклад, у системі прямокутних координат довжина одиничних 

відрізків, що відкладають, на обох осях однакова. 

З нерівномірних координатних сіток найпоширеніші 

напівлогарифмічні, логарифмічні, імовірнісні. 

Напівлогарифмічна сітка має рівномірну ординату й логарифмічну 

абсцису. 

Логарифмічна координатна сітка має обидві осі логарифмічні; 

імовірнісна - ординату, звичайно рівномірну, і абсцису - імовірнісну шкалу. 

Призначення нерівномірних сіток різне. Частіше їх застосовують для 



більше наочного зображення функцій. Так, багато криволінійних функцій 

спрямляють на логарифмічних сітках. Імовірнісна сітка застосовується в 

різних випадках: при обробці вимірів для оцінки їхньої точності, при 

визначенні розрахункових характеристик. 

Велике значення має вибір масштабу графіка, що пов'язане з розмірами 

креслення й відповідно з точністю значень величин, що знімають із нього. 

Відомо, що чим крупніше масштаб, тим вище точність вимірювань. Однак, як 

правило, графіки не перевищують розмірів 20x15 см, що є зручним при 

складанні звітів. 

Масштаб по координатних осях звичайно застосовують різний. Від його 

вибору залежить форма графіка - він може бути плоским (вузьким) або 

витягнутим (широким) уздовж осі. 

Розрахункові графіки, що мають максимум (мінімум) функції або який-

небудь складний вид, особливо ретельно необхідно вичерчувати в зонах 

вигину. На таких ділянках кількість крапок для креслення графіка повинне 

бути значно більше, ніж на головних ділянках. 

У деяких випадках будують номограми, що істотно полегшують 

застосування для систематичних розрахунків складних теоретичних або 

емпіричних формул у певних межах виміру величин. Номограммовані можуть 

бути будь-які алгебраїчні вираження. У результаті складні математичні 

вираження можна вирішувати порівняно просто графічними методами. 

Побудова номограм — трудомістка операція. Однак, будучи раз 

побудованою, номограма може бути використана для знаходження кожної зі 

змінних, вхідних у номограммоване рівняння. Застосування ЕОМ істотно 

знижує трудомісткість номограммування. 

Існує кілька методів побудови номограм. Для цього застосовують 

рівномірні або нерівномірні координатні сітки. У системі прямокутних 

координат функції в більшості випадків на номограмах мають криволінійну 

форму. Це збільшує трудомісткість, оскільки потрібне велика кількість 

крапок для нанесення однієї кривої. У логарифмічних координатних сітках 

функції мають прямокутну форму й складання номограм спрощується. 

У процесі експериментальних вимірів одержують статистичні ряди 

вимірів двох величин поєднуваних функцій: 

 

y = f (x)        (3) 

 

Кожному значенню функції у:, ...,уn відповідає певне значення 

аргументу x1, х2, ..., хk. 

На основі експериментальних даних можна підібрати алгебраїчні 

вираження, які називають емпіричними формулами. Такі формули 

підбирають лише в межах обмірюваних значень аргументу х1 ... хп. Емпіричні 

формули мають тим більшу цінність, чим більше вони відповідають 

результатам експерименту. 

Необхідність у підборі емпіричних формул виникає в багатьох 

випадках. Так, якщо аналітичне вираження (3) складне, вимагає громіздких 



обчислень, складання програм для ЕОМ, те часто ефективніше 

користуватися спрощеною наближеною емпіричною формулою. Досвід 

показує, що емпіричні формули бувають незамінні для аналізу обмірюваних 

величин. До емпіричних формул пред'являють дві основних вимоги - по 

можливості вони повинні бути найбільш простими й точно відповідати 

експериментальним даним у межах зміни аргументу. 

Таким чином, емпіричні формули є наближеними вираженнями 

аналітичних. Заміну точних аналітичних виражень наближеними, більше 

простими, називають апроксимацією, а функції - апроксимуючими. 

Процес підбора емпіричних формул складається із двох етапів. На 

першому етапі дані вимірів наносять на сітку прямокутних координат, 

з'єднують експериментальні крапки плавної кривої й вибирають орієнтовно 

вид формули. На другому етапі обчислюють параметри формул, які 

щонайкраще відповідали б прийнятій формулі.  

Підбор емпіричних формул необхідно починати з найпростіших 

виражень. 

Криві, побудовані по експериментальних крапках, вирівнюють відомими 

в статистику методами. Наприклад, методом вирівнювання, що полягає в тім, 

що криву, побудовану по експериментальних крапках, представляють 

лінійною функцією. Для знаходження параметрів заданих рівнянь часто 

застосовують метод середніх і метод найменших квадратів.  

Більш докладно з методикою підбора емпіричних формул ви 

ознайомитеся на практичних заняттях. 

Для дослідження закономірностей між явищами (процесами), які 

залежать від багатьох, іноді невідомих факторів, застосовують регресійний 

аналіз. 

 

Регресійний аналіз 
З безлічі завдань, розв'язуваних інженерами - технологами переробних 

галузей при дослідженнях існуючих процесів і створенні нових, можна 

виділити три досить розповсюджених види: виявлення кількісних 

залежностей між параметрами процесу; відшукання оптимальних умов 

протікання процесу; вибір оптимального складу багатокомпонентних 

сумішей. 

Найчастіше, приступаючи до рішення таких завдань, інженер - 

технолог не має вичерпних відомостей про механізм досліджуваного 

процесу. Він може тільки назвати параметри, що визначають умови 

протікання процесу, і вимоги до його результатів. У цих умовах доцільне 

використання кібернетичного підходу, в основі якого лежить запропонована 

Н. Вінером ідея «чорного ящика». «Чорний ящик» — це об'єкт дослідження 

(рис. 1). Стрілками, що входять в об'єкт, показані вхідні параметри, які 

можуть бути керованими (x) і некерованими (z). Робота об'єкта може 

характеризуватися декількома вихідними параметрами, які на схемі позначені 

стрілками, що виходять із прямокутника. Необхідно навчитися управляти 

об'єктом, інформація про елементарні операції усередині якого надзвичайно 



мала, що по суті аналогічно рішенню поставлених завдань. 

 
Рис. 1 Схема  «чорного ящика»:  

x1,   x2, … xi, … xk – керовані фактори;   

z1,  z2, … zi, … zm – некеровані фактори; 

y1,  y2, … yi, … yp – параметри оптимізації. 

 

Залежність між вихідним параметром (відгуком) і вхідними 

параметрами (факторами) називається функцією відгуку й має такий вигляд: 

 

y = f ( x1, x2, …xi, …xk),                                         (4) 

 

де y — відгук (результат експериментів); х1, х2, ...xi … хk — незалежні 

змінні (фактори), які можна варіювати при постановці експериментів. 

 

Рівнянню (4) відповідає деяка гіперповерхня в багатомірному просторі, 

що зветься поверхнею відгуку, а простір, у якому існує зазначена поверхня— 

факторним простором. У найпростішому випадку, коли досліджується 

залежність відгуку (y) від одного фактора (x), поверхня відгуку являє 

собою лінію на площині, тобто у двомірному просторі. У цьому випадку 

завдання досить просте: потрібно задаючись декількома значеннями x 

одержати графік  y = f (x) і ціль буде досягнута.  Якщо немає впевненості 

що досвіди добре відтворюються,(тобто при повторенні досвіду результати 

не збігаються) необхідно їх повторити кілька разів при тих самих 

значеннях х і побудувати графіки з урахуванням отриманого розкиду 

досвідчених крапок. 

Якщо незалежних змінних дві, то завдання не сильно ускладнюється . 

Буде потрібно зняти й побудувати сімейство кривих  

 

                      y = f (x1)  при    x2 = const.                

     

Справа ускладнюється якщо незалежних змінних 3 - 4 і більше. 

Звичайно, можна й тут побудувати багато сімейств кривих, але інформація 

отримана в такому виді практично марна. Отже модель досліджуваного 

об'єкта у вигляді сімейств кривих при числі незалежних змінних більше 



двох, трьох непрактична, незручна й часто марна.  

У загальному випадку, коли розглядаються k факторів, рівняння (4) 

описує поверхня відгуку в (k + 1) - мірному просторі. 

При досить обмежених знаннях про механізм процесу аналітичне 

вираження функції відгуку невідомо. Тут приходить на допомогу проста і 

плідна ідея розглядати не саму функцію     y = f ( x1, x2, …xi, …xk), а її 

розкладання в який - небудь ряд - найчастіше статистичний і представляти  у 

вигляді полінома 

 

y = b0 + b1 x1 +…+bkxk+b12x1x2+…+bk-1xk-1xk+b11x1
2
+…+bkkxk

2
,              (5) 

 

де b0, b1, bi, bk — вибіркові коефіцієнти регресії, які можна одержати, 

користуючись результатами експерименту. 

 

Отримане емпіричним шляхом рівняння регресії (5) часто називають 

математичною моделлю (або просто моделлю) процесу. Цей термін, 

використовуваний повсюдно в інженерній практиці, у різних дослідників 

набуває різного сенсу. Для пояснення цього скористаємося прийомом, що 

застосував В. В. Минів. У своїй роботі він поняттю математичної моделі 

протиставляє поняття закону в науці. Закон однозначно, чітко, строго описує 

явище. Закон - це абсолютна категорія. Він може бути або вірним, або 

невірним. Ніякого середнього, проміжного положення закон займати не може. 

У традиційному, класичному розумінні модель - суть математичне 

формулювання закону, і тому вона повинна бути такою же абсолютною 

категорією. 

З погляду кібернетики під моделлю розуміється не абсолютно точний 

опис явища, а наближене вираження невідомого закону, що задовільно 

характеризує явище в деякій локальній області факторного простору. 

Виходячи із цього визначення, для наближеного опису того самого явища 

може бути запропоновано кілька різних моделей. Стосовно до моделі 

правомірне використання таких визначень, як гарна, погана, краще. Правда, у 

всіх цих випадках необхідно вказувати, за допомогою якого критерію 

зроблена оцінка моделі, її якості. 

На практиці завжди обмежуються кінцевим числом членів розкладання 

апроксимуючи тим самим невідому функцію y = f ( x1, x2, …xi, …xk) 

поліномом деякого ступеня. 

Подібна  апроксимація  має  сенс ,  якщо функція       

   

y = f ( x1, x2, …xi, …xk)  
 

відповідає ряду вимог. Якісно можна сказати, що вона повинна бути 

безперервної й досить гладкої (тобто без різких стрибків).  

Правда не завжди можемо сказати що ці умови виконуються. Тому 

необхідно виявити відому обережність. 



Припустимо ці умови виконаються. 

Тепер завдання придбало деяку визначеність: необхідно задати кілька 

сполучень незалежних змінних х1 … хk, визначити відповідні значення  і 

спробувати використати отриману інформацію для знаходження 

коефіцієнтів b0, b1 ...і т.д., якщо це одержимо те й ціль буде досягнута. 

Разом з тим, неважко помітити, що від цих міркувань досить далеко 

до практичних кроків і виникає ряд питань: 

1. Що відомо про функції y = f ( x1, x2, …xi, …xk)... Які сполучення 

факторів і скільки таких сполучень потрібно взяти для визначення значень 

функції у. 

2.. Як знайти коефіцієнти b0, b1 .і т.д., щоб ряд найкраще  відповідав 

функції яку він апроксимує? 

3.  Як визначити точність отриманого подання функції?  

Отже, питання перше, що відомо про функції   y = f ( x1, x2, …xi, 

…xk)... Насамперед є впевненість у тім, що враховано всі фактори що 

впливають на функцію, тобто ми переконані, що саме одержання залежності 

показника у від обраного набору змінних ( x1, x2, …xi, …xk) вирішить нашу 

проблему. 

Отже сформульовані завдання досліджень, тобто виконана 

винятково важлива частина будь-якої роботи. Є вдала приказка: "Не 

можна навіть заблудиться, якщо  довідаєшся куди йдеш". 

Будемо вважати, що знаємо куди йдемо, тобто що хочемо одержати в 

результаті досліджень. 

Тільки необхідно виконати деякі умови: 

Величина у (часто будемо називати її функцією цілі або параметром 

оптимізації або відгуком і т.д.) незалежно від того яка ознака 

досліджуваного об'єкта вона представляє - завжди повинна бути визначена 

кількісно. т.е. завжди можемо характеризувати цю величину числом. 

У більшості випадків це зробити просто, але бувають і труднощі, якщо 

ознака, що цікавить нас, якісний, а критерій по якому ми оцінюємо якість - 

складний. Але тут можна застосовувати ранговий підхід, тобто метод 

ранжирування. 

Визначаючи величину у ми ставимо два можливих завдання: 

1. Знайти оптимальні умови протікання процесу тобто знайти екстремум  

функції. 

2. Знайти адекватний опис функції відгуку (у) у заданій області  

факторного простору. 

Помітимо, якщо ми хочемо щось оптимізувати тобто величина  у 

повинна бути одна, нехай складна, що складається з декількох показників, 

але одна. 

Тому що ступінь полінома (5) заздалегідь пророчити не можна, то 

користуються ідеєю крокового пошуку, тобто спочатку намагаються описати 

досліджуване явище найпростішою - лінійною моделлю 

 



y = b0 + b1 x1 +b2 x2        (6) 

   

Оцінюють її якість й, якщо воно виявляється незадовільним, то 

збільшують число членів полінома, тобто підвищують його ступінь, 

наприклад, до двох . 

 

       y = b0 + b1 x1 +b2 x2 + b12 x1 x2 + b11 x1
2
 + b22 x22

2
.                          (7) 

  

Цей процес продовжують доти, поки не буде отримана модель, що 

адекватно описує результати експерименту. 

У цьому випадку на допомогу приходять методи планування 

експерименту. Планування експерименту дозволяє різко зменшити кількість 

випробувань (досвідів) і при цьому легко одержить математичний опис 

процесу, тобто визначити коефіцієнти регресії полінома (5). 

 

Перевірка експериментальних даних на адекватність  
У процесі проведення експерименту виникає потреба перевірити 

відповідність експериментальних даних теоретичним передумовам, тобто 

перевірити гіпотезу дослідження. Перевірка експериментальних даних на 

адекватність необхідна також у всіх випадках на стадії аналізу теоретико-

експериментальних досліджень. Методи оцінки адекватності засновані на 

використанні довірчих інтервалів, що дозволяють із заданою довірчою 

ймовірністю визначати шукані значення оцінюваного параметра. Суть такої 

перевірки складається в зіставленні отриманої або передбачуваної 

теоретичної функції  у = f (х)  з результатами вимірів. 

В практиці адекватності застосовують різні критерії: Фішера, Пірсона, 

Романовского. 

В інженерних завданнях часто користуються F - критерієм Фишера 
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де s 
2

ад - дисперсія адекватності;  

s 
2

y – дисперсія, що характеризує помилку досвіду. 

Дисперсія адекватності 
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Помилка досліду 
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де yu – розрахункове значення відгуку y в  u- м досвіді;  

uy - середнє значення  відгуку y , отриманих  в  u - повторностях досвідів;   

n – число досвідів;  

k - число факторів;  

su 
2
 – дисперсія, що характеризує розсіювання результатів досвідів. 

 

Модель уважається адекватної в тому випадку, якщо значення F, 

розраховане по формулі (8), не перевищує відповідного табличного при 

деякому рівні значимості. Звичайно при рішенні інженерних завдань рівень 

значимості приймається рівним 0,05 (5%). 

 

Тема 7. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ТА ЕТАПИ ПЛАНУВАННЯ 

ЕКСПЕРИМЕНТУ 

 

Загальні відомості 

Початком експериментального дослідження є збір, вивчення й аналіз 

всіх наявних даних про об'єкт. Апріорна інформація може бути скупою або 

великою, але саме вона є тією базою, на якій будуються перші кроки 

дослідження. Чим повніше знання про об'єкт, тим швидше дослідник прийде 

до остаточного рішення поставленого завдання. У результаті проведення 

цього попереднього, апріорного етапу дослідник повинен: скласти повний 

список факторів, виходячи з того, що краще назвати кілька малозначних 

факторів, чим пропустити один істотно значимий; задати орієнтовні межі 

зміни факторів з урахуванням вимог їхньої сумісності; вибрати параметри 

оптимізації відповідно до поставленого завдання. 

Якщо список факторів виявиться більшим (укажемо, що це сім і 

більше факторів), необхідно виконати відсівання незначущих факторів 

одним з методів, викладених у попередній лекції. На цьому завершується 

попередня підготовка до експерименту. 

Відповідно до ідеї крокового пошуку експеримент проводиться в 

кілька етапів. Число етапів і дії на кожному з них залежать від результатів 

попереднього етапу й кінцевої мети дослідження. Все розмаїття кінцевих 

цілей дослідження можна узагальнено розділити на два типи: знайти 

адекватний опис функції відгуку в заданій частині факторного простору; 

знайти оптимальні умови протікання процесу. 

Залежно від сполучення результату попереднього етапу й типу кінцевої 

мети приймається рішення про дії на наступних етапах дослідження. 

Планування експерименту - це засіб побудови математичних 

моделей різних процесів, спосіб скорочення часу й засобів, підвищення 



продуктивності праці дослідника. За допомогою планування 

експерименту можна одержати математичні моделі, що зв'язують 

досліджуваний параметр із усіма факторами, що впливають на нього. У 

цьому випадку необхідно проводити багатофакторний експеримент.  

 

Повний факторний експеримент 

Повним факторним експериментом (ПФЭ) називається такий 

експеримент, при реалізації якого визначається значення параметра 

оптимізації при всіх можливих сполученнях рівнів варіювання факторів. 

Якщо ми       маємо справу з k факторами, кожний з яких може 

встановлюватися на q рівнях, то для того, щоб здійснити повний факторний 

експеримент необхідно поставити  п = q
k
  досвідів. 

Найбільше поширення одержали експерименти, у яких фактори 

варіюють на двох рівнях, тобто експерименти типу 2
k
. Менш популярні 

експерименти типу 3
k
, тому що з ростом числа рівнів факторів різко зростає 

кількість досвідів. 

Планування, проведення й обробка результатів ПФЭ складається з 

наступних обов'язкових етапів:  

- кодування факторів;  

- складання плану-матриці експерименту;  

- рандомізація досвідів;  

- реалізація плану експерименту;  

- перевірка відтворюваності досвідів;  

- перевірка адекватності лінійної моделі;  

- оцінка значущості коефіцієнтів регресії. 

 

Проілюструємо порядок проведення ПФЭ простим прикладом ПФЭ 2
2
. 

Кодування факторів необхідно для перекладу натуральних факторів 

(температури, швидкості нагрівання, нерівномірності перемішування й ін. 

факторів ) у безрозмірні величини, щоб мати можливість побудувати 

стандартну ортогональну план-матрицю експерименту. Для перекладу 

натуральних змінних у кодові хі заповнюють таблицю кодування змінних на 

двох рівнях (табл. 1). Як нульовий рівень факторів звичайно вибирають 

центр інтервалу, у якому передбачається вести експеримент. У промислових 

умовах нульовий рівень відповідає значенням факторів при існуючому 

технологічному режимі. 

 

Таблиця 1 - Кодування факторів 

Інтервал варіювання 

І рівень факторів 
Перший фактор Другий фактор 

Нульовий рівень 

Хі = 0 

150 6 

Інтервал варіювання   50 2 



Нижній рівень 

Хі  = -1 

100 4 

Верхній урівень 

Хі  = +1 

200 8 

Кодове позначення Х1 Х2 

 

При виборі інтервалу варіювання справа вважається трохи 

складнішою. Часто, особливо при оптимізації процесу, спочатку доцільно 

описати його лінійним рівнянням, і тому інтервал варіювання повинен бути 

досить малий для одержання лінійного рівняння, але разом з тим досить 

великий, щоб не одержати помилкового висновку про незначущий вплив 

якого-небудь із факторів. 

Перед початком експерименту фактори кодуються по формулі: 

 

n o
код

x x
x ,




       (1) 

 

де кодx  - кодоване значення фактора (верхній рівень позначається +1, а 

нижній -1); 

 nx  - натуральне значення фактора; 

 ox  - натуральне значення фактора на основному рівні; 

  в н

n nx x 2    - натуральне значення інтервалу варіювання фактора; 

 в

nx  - натуральне значення фактора на верхньому рівні; 

 н

nx  - натуральне значення фактора на нижньому рівні. 
 

Складання плану-матриці експерименту здійснюється в такий 

спосіб: наприклад, для х1 рівні чергуються в кожному досвіді, для х2— через 

два досвіди, для х3— через чотири й т.д. Плани-матриці для розглянутого 

приклада наведена в табл. 2. 

План експерименту, наведений у табл. 2, називають ортогональним 

планом першого порядку. Основною перевагою такого плану є роздільна 

(незалежна) оцінка коефіцієнтів регресії. 

Таблиця 2 – План – матриця ПФЭ типу 2
2
 

 

Досвід Х1 Х2 

1 -1 -1 

2 +1 -1 

3 -1 +1 

4 +1 +1 

 

Рандомізация досвідів. Природно, що на досліджуваний процес  

впливають не тільки х1 і х2, але ще ряд факторів, які можуть бути взагалі 



невідомі дослідникові. Для того, щоб внести елемент випадковості впливу 

цих факторів на результат експерименту, а це необхідно для обґрунтованого 

використання апарата математичної статистики, установлюється випадковий 

порядок постановки досвідів у часі. Ця процедура й називається 

рандомизацией. Для її здійснення користуються таблицями випадкових 

чисел, витягом номерів з урни й т.п. 

В розглянутому прикладі одержали таку послідовність проведення 

досвідів: 2, 3, 1, 2, 4, 1, 3, 4. У цій послідовності кожне сполучення рівнів 

(номера досвідів) зустрічається двічі. Паралельні досвіди передбачаються 

для оцінки відтворюваності процесу й проведення статистичних оцінок. 

Реалізація плану експерименту представлена в табл. 3. Наведений 

план експерименту являє собою розширену матрицю, тому що уведено 

стовпець x1x2, що дозволяє оцінити коефіцієнт регресії при взаємодії 

факторів. 

  

Таблиця 3 - Умови й результати досвідів 

 

Дослід Х1 Х2 x1x2 yu1 yu2 yu=(yu1+yu2)/2 
1 -1 -1 +1 10 8 9 

2 +1 -1 -1 12 14 13 

3 -1 +1 -1 14 12 13 

4 +1 +1 +1 8 10 9 

 

Перевірка відтворюваності досвідів. При однаковому числі 

паралельних досвідів на кожнім сполученні рівнів факторів відтворюваність 

процесу перевіряється за критерієм Кохрена: 
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 - дисперсія, що характеризує розсіювання  

результатів досвідів на u-м сполученні рівнів факторів;  

 

р = 1,2,....., т — число паралельних досвідів;  

 
2

umaxs — найбільша з  дисперсій у рядках плану;  

 

n u( 0 ,05 ; f ; f )G — табличне значення  критерію Кохрена при 5%-ном 



рівні значимості;  

fn = n — число  незалежних оцінок дисперсії;  

 

fu= т — 1 — число ступенів свободи кожної оцінки. 

 

Процес уважається відтвореним, якщо виконується нерівність (2). 

При цьому дисперсія відтворюваності (помилка досвіду) визначається 

по формулі 
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.                                                         (3) 

 

Якщо нерівність (2) не виконується, то необхідно прийняти міри 

до уточнення вимірів у досвіді з максимальною дисперсією. 

У випадку відтворюваності процесу розраховують коефіцієнти 

регресії. Для нашого приклада із двома факторами рівняння регресії буде 

мати вигляд 

 

 y = bo + b1x1+ b2x2.                                                      (4) 

 

Відповідно, коефіцієнти знаходимо по формулах 
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Перевірка адекватності лінійної моделі виконується за допомогою 

критерію Фішера. Лінійна модель адекватна, якщо виконується нерівність 
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-дисперсія адекватності; 

 

уu – розрахункове значення відгуку в u -м досвіді; 

 

( 0 ,05 ; fад; fу )F - критерій Фишера при 5% - ному рівні значимості; 

 

fад = n – k – 1 - число ступенів волі дисперсії адекватності; 

 

fу - число ступенів волі дисперсії  відтворюваності. 

 

Оцінка значимості коефіцієнта регресії виробляється за 

допомогою критерію Стьюдента. Коефіцієнт уважається значимим, якщо 

виконується нерівність 
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  ,                                                 (9) 

 

де  );05.0( yf
t  - 5% - ова крапка розподілу Стьюдента з fy ступенями волі. 

 

Незначущий коефіцієнт при факторі означає, що даний фактор не 

впливає (або впливає незначно) на параметр оптимізації. Однак на величину 

коефіцієнта регресії впливає не тільки роль даного фактора, але також 

обраний інтервал варіювання. Це значить, що при дуже вузьких межах зміни 

фактора в експерименті його внесок у зміну параметра оптимізації може 

бути дійсно дуже малим. Однак тільки по цьому не можна ще говорити про 

те, що фактор є незначущим. Тому статистичний сигнал про незначущість 

фактора повинен бути по можливості перевірений або хоча б обговорений з 

технологічної точки зору. 

У випадку неадекватності лінійної моделі можна спробувати 

перевірити адекватність неповного квадратного рівняння: 
 

 y = bo + b1x1+ b2x2+ b1,2x1x2.                                                      (10) 

 

Однак для такої перевірки немає ступенів волі, тому що число 

досвідів збігається із числом певних коефіцієнтів регресії. У цьому випадку 

план експерименту називають насиченим. 

Вихід із цього положення - додаткові досвіди. Звичайно додаткові 

досвіди ставляться в центрі експерименту, тобто коли всі фактори 

перебувають на нульовому рівні. Це дає можливість виконати непряму 

оцінку сумарного ефекту квадратичних членів. 

Наведений опис порядку побудови планів експерименту типу 2
2
, 



кодування факторів і статистичних оцінок не змінюється від збільшення 

числа факторів. Правда, трохи ускладнюється  при цьому запис, тому 

вмовилися замість —1 й +1, що означають, на яких рівнях перебуває в 

даному досвіді фактори, ставити просто відповідні знаки. 

Залишається тільки привести стандартні плани й загальний вид рівнянь 

регресії, які можуть бути побудовані при їхній реалізації. 

У табл. 4 наведена матриця планування для трьох факторів (k = 3), що 

варіюються на двох рівнях (q = 2). Матриця планування експерименту типу 

2
3
 отримана з даних табл. 2 шляхом повторення її двічі: один раз при x3 на 

нижньому рівні й другий раз при х3 на верхньому рівні. Якщо задатися метою 

розширити матрицю експерименту типу 2
3
 введенням допоміжних стовпців, 

що відповідають взаємодіям факторів, то вона буде виглядати так, як 

показано в табл. 5. 

За результатами плану, представленого в табл. 6, можна визначити 

вісім коефіцієнтів регресії в рівнянні 

 

В = b0+ b1x1+  b2x2 +  b3x3 + b12x1 x2 +  b13 x1 x3 + b23 x2 x3 + b123 x1 x2 x3 .  (11) 

 

 

Таблиця 4 – Матриця планування повного факторного експерименту 

типу 2
3 

Досвід Х1 Х2 Х3 

1 - 
- - 

2 + 
- - 

3 - 
+ 

- 

4 + 
+ - 

5 - - + 

6 + - + 

7 - + + 

8 + + + 

 

               Таблиця 5 – Розширена матриця планування повного факторного 

експерименту типу 2
3
 

 

Досвід Х1 Х2 Х3 Х1 Х2 Х1 Х3 Х2 Х3 Х1 Х2 Х3 

1 - 
- - 

+ + + - 

2 
+ - - 

- - + + 

3 
- + - 

- + - + 

4 
+ + - 

+ - - - 

5 
- - + 

+ - - + 

6 
+ - + 

- + - - 

7 
- + + 

- - + - 

8 
+ + + 

+ + + + 



                                  

Для оцінки адекватності нелінійної моделі (11) необхідно зневажити 

якимсь із взаємодій, наприклад х1 х2 х3 і поставити досвіди в центрі 

експерименту для перевірки значимості ефекту квадратичних членів. Якщо 

модель у вигляді неповного квадратного рівняння неадекватна або ефект від 

квадратичних членів значимий, те, відповідно до ідеї крокового пошуку, 

необхідно продовжити експеримент із метою подання функції відгуку 

квадратним рівнянням. 

 

Інтерпретація результатів факторного експерименту 

Провівши серію досвідів за планом повного факторного 

експерименту, приходимо в результаті до поліноміальної моделі. Якщо 

отримана модель виявляється адекватної експериментальним даним, то її 

можна використати для прогнозування значення відгуку при будь-яких 

значеннях факторів, що перебувають між верхнім і нижнім рівнями.  

У загальному випадку лінійна модель виду  

 
k

0 i i

i 1

y b b x


                                              (12) 

 

являє собою гіперплощина в (k + 1) - мірному факторному просторі, що 

виключає можливість зорового сприйняття відповідного геометричного 

образа крім випадку, коли k = 2, що ілюструється мал. 1. У всіх випадках 

гіперплощина проходить через крапку в = b0. Коефіцієнти регресії при 

лінійних членах характеризують нахил цієї гіперплощини до відповідних 

осей. 

Крапки 1,2, 3 й 4 (мал. 1) відповідають координатам досвідів при 

постановці повного факторного експерименту типу 2
2
. Із цих крапок 

проведені прямі, паралельні осі в, і на них відкладені відрізки, рівні значенню 

відгуків у відповідному досвіді. 

Як видно з малюнка, вільний член b0 у лінійному рівнянні регресії 

чисельно дорівнює значенню відгуку при x1 =  x2 =0. 

Розсічемо площину ABCD (мал. 1) будь-якою площиною, 

перпендикулярної осі в. У перетинанні площин одержимо пряму, кожній 

крапці якої відповідає те саме значення відгуку (мал.2).  



 
Рис.1 - Гіперплощина в (k + 1) - мірному  факторному просторі, коли k =2 

 

Кожна пряма на мал. 2 відповідає тому самому значенню виходу 

продукту. Кожній крапці прямої відповідають координати х1 і х2, які 

визначають можливі умови одержання заданого обраною крапкою виходу. 

 
         Рис. 2 – Графічна інтерпретація рівняння   y = bo + b1x1+ b2x2. 

 

Спосіб інтерпретації лінійної моделі, показаний на мал. 2, є досить 

зручним. По-перше, із графіка відразу видно, що для підвищення виходу 

продукту необхідно по можливості знижувати кінцеву температуру 

дистиляції й швидкість нагрівання. По-друге, паралельно кодовим осям дуже 

легко провести осі натуральних змінних, тому що завжди відомо, якому 

натуральному значенню фактора відповідають кодові координати  -1, 0 й +1. 



 
Рис. 3 – Графічна інтерпретація рівняння   в = 20 — 5х1 — 2х2 ± х1 х2: 

 а — при bij = +1; б — при bij = —1. 

 

За результатами факторного експерименту можна одержати неповне 

квадратне рівняння, у якому крім коефіцієнтів при лінійних членах можуть 

бути значимими коефіцієнти при парних взаємодіях факторів типу xi xj При 

значимій взаємодії факторів ефект кожного з них залежить від того, на якому 

рівні перебуває інший взаємодіючий фактор.  

Зіставляючи криві графіків, наведених на мал. 3, можна зробити 

висновок про те, що в загальному випадку наявність позитивної взаємодії 

двох факторів означає посилення позитивного ефекту одного із взаємодіючих 

факторів при переході другого взаємодіючого фактора з нижнього на верхній 

рівень незалежно від знака й величини коефіцієнта регресії другого фактора. 

 
 

 
 


